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I БӨЛІМ.КӨРКЕМДІКБІЛІМБЕРУ
РАЗДЕЛ I. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МР НТИ: 14.09
УДК: 741.02

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕХА
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЖИЗНИ.
Аңдатпа
Қыстаубаева Б.К.–І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, бейнелеу өнері және дизайн кафедрасының
оқытушысы,botik8181@mail.ru
Адамқұлов Н.М. - І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Бейнелеу өнері және
дизайн кафедрасының қауымдастырылған профессоры, п.ғ.к.
nuraliadamkulov@mail.ru
Шыныбаев М.А. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Бейнелеу өнері және
дизайн кафедрасының қауымдастырылған профессоры, т.ғ.к.
Ахметов Б.Б. -–І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, бейнелеу өнері және дизайн
кафедрасының аға оқытушысы
Мақалада оқушылардың жалпы дамыуындағы сурет салудың дәстүрлі емес техникалардың рөлі
қарастырылған. Бейнелеу өнері сабағында осы техникаларды қолдану оқушылардың шығармашылық
ойлауын, шығармашылық қабілеттерін дамытады.
Біздің шағын зерттеудің тақырыбын ашу үшін, біз негізгі сұрақты келесі түрде тұжырымдадық: сурет
салудың дәстүрлі емес техникаларының мәнін білу және оқушылардың шығармашылық тұлға ретінде
дамуында олардың функцияларын анықтау. Солардың бірі - «оң жақ» ойлауды дамыту, ол креативті
ойлауды дамытуға, стандартты емес шешім қабылдауға, оқушылардың мотивациясын күшейтеді, бұл кез
келген қызметте табысқа жетуде өте маңызды. Егер дәстүрлі оқытуда бастауыш сыныптардан «оң жақ»
(шығармашылық) ойлауды дамытуға назар аударатын болса, онда әрбір оқушы ерекше, бірегей, "өзөзімен" жұмыс жасай отырып, болашақта жаңалық ашуға, ойлап табуға, жаңа нәрсе жасауға,
инновациялар енгізуге, зияткерлік меншік жасауға, қазіргі әлемде «ноу-хау» жасауға қабілетті креативті
болып өседі.
Кілт сөздер: сурет салудың дәстүрлі емес техникасы, шығармашылық ойлау, шығармашылық
қабілеттер, өзін-өзі көрсету, құқықтық ойлау
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ЖГУ имени И. Жансугурова,
В статье представлена попытка осмысления роли нетрадиционных техник рисования в общем
развитии учащихся. Применение данных техник рисования на занятиях изобразительного искусства
развивает творческое мышление, творческие способности учащихся. Для раскрытия темы нашего
небольшого исследования, мы сформулировали основной вопрос следующим образом: определение
функции нетрадиционных техник рисования в общем развитии творческой личности учащихся. Одним из
функции является развитие правополушарного мышления, которое способствует развитию креативного
мышления, принятию нестандартных решении, усиливает мотивацию учащихся, что очень важно в
достижении успеха в любой деятельности. Если в традиционном обучении будут уделять внимание на
развитие правополушарного (творческое) мышления с начальных классов, то каждый учащийся будет
особенным, уникальным, «самим собой», в будущем они вырастут креативщиками, способные делать
открытия, изобретать, создавать что-то новое, внедрять инновации, создавать интеллектуальную
собственность, совершать ноу-хау в современном мире.
Ключевые слова:нетрадиционные техники рисования,
способности, самовыражение, правополушарное мышление

творческое

мышление,

творческие
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The article presents an attempt to understand the role of non-traditional drawing techniques in the overall
development of students. The use of these techniques of drawing in the classroom of fine arts develops creative
thinking, creative abilities of students. To reveal the topic of our small research, we formulated the main question
as follows: the definition of the function of non-traditional drawing techniques in the overall development of the
creative personality of students. One of the functions is the development of right-hemisphere thinking, which
contributes to the development of creative thinking, adoption of non-standard solutions, enhances the motivation
of students, which is very important in achieving success in any activity. If the traditional training will pay
attention to the development of right-hemisphere (creative) thinking from primary school, each student will be
special, unique, "themselves", in the future they will grow creatives, able to make discoveries, invent, create
something new, innovate, create intellectual property, make know-how in the modern world.
Keywords: non-traditional drawing techniques, creative thinking, creativity, self-expression, right-hemisphere
thinking

В новой программной статье главы государства Нурсултана Назарбаева: «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания» от 12 апреля 2017 года, он делится своим видением, того как
изменить общественное сознание чтобы в будущем превратить казахский народ в самую сильную нацию.
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«Сегодня не только отдельный человек, но и нация в целом имеет шанс на успех, только развивая свою
конкурентоспособность. Это означает, прежде всего способность нации предложить что-либо
выигрышное по цене и качеству на региональных и глобальных рынках. И это не только материальный
продукт, но и знания, услуги, интеллектуальные продукты, наконец, качество трудового ресурса.
Особенность завтрашнего дня в том, что именно конкурентоспособность человека, а не наличие
минеральных ресурсов, становится фактором успеха нации» [1, 4]. Мы согласны с точкой зрения нашей
главы государства Н.А. Назарбаева о конкурентноспособности каждого казахстанца в XXI веке, это
означает востребованность творческих личностей, обладающих способностью эффективно и
нестандартно решать жизненные проблемы, которые поднимут Казахстан на новый уровень.
Проблема развития творческих способностей, творческого мышления является в настоящее время
очень актуальной. Одним из средств развития творческого (креативного) мышления,
творческих/креативных способностей являются нетрадиционные техники рисования.
Рассмотрим сущность понятия «нетрадиционные техники».Термин «нетрадиционный» (от латинского
traditio - привычный) подразумевает использование материалов, инструментов, способов рисования,
которые не являются общепризнанными, традиционными, широко известными [2, с.26].
Heтpaдиционные техники pисования - это нестандартные техники направленные на развитие
правополушарного мышления, важно чтобы дети самостоятельно мыслили. Эти техники дают большую
возможность детям экспериментировать, пробовать, быть в поиске, а самое важное самовыражаться.
Исследованием нетрадиционных техник рисования занимались зарубежные педагоги, например
зарубежным педагогом Мэри Энн Ф.Коль была написана книга «Рисование – процесс, а не результат», в
которой описаны более 50 нетрадиционных техник рисования. Мэри Энн Ф. Коль в своем исследовании
утверждает «..что творческий процесс учит детей исследовать, открывать и умело обращаться со своим
миром. Иногда это чувственное восприятие например ощущение скользкой холодной краски на голых
пальцах. В другой раз это загадка смешивания цветов. Творческий процесс может стать возможностью
переключить внимание ребенка, снять агрессию. Детям лучше внушить: в творчестве нет правильного
пути, нет неправильного пути, есть только твой собственный путь». Слова ученого еще раз доказывают
то, что нетрадиционные техники рисования направлены на развитие творческих способностей, раскрытие
творческого потенциала детей. В этом процессе главное не результат, а сам процесс деятельности
учащихся [3, с.35].
Испанский автор FionaWatt в своей книге «Usborne 200 ideasparapintarydibujar» описывает более 200
видов нетрадиционных техник рисования для детей младшего школьного возраста. Эта книга была издана
в Испании, США 2011 году.
BPoccии изучением проблемы использования нетрадиционных техник рисования на уроках
изобразительного искусства занимались такие ученые в начале 90-х годов ХХ века как О.А. Белобрыкина,
Р.Г. Казакова, Г.Н. Давыдова, А.А. Фатеева, И.А.Лыкова.
Taкие видные педагоги как О.А. Белобрыкина, Р.Г. Казакова, Г.Н. Давыдова, А.А. Фатеева изучили
проблему использования нетрадиционных техник рисования, провели апробацию в дошкольных
образовательных учреждениях, показали ее результативность для развития воображения, творческих
способностей детей.
Pacкрыв сущность понятия «нетрадиционные техники рисования», рассмотрев виды техник рисования,
теперь перейдем к роли нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного искусства в
развитии личности ребенка.
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Изобразительная деятельность – эта единственная сфера деятельности, где не надо следовать
правилам, именно в этой деятельности ребенку предоставляют пространство для самовыражения, когда
ребенок сам выбирает чем рисовать, на чем и как.
Aмepиканскaя писательница Джин Вант Хал в своей книге «Творческое воспитание. Искусство и
творчество в семье» [4] подробно раскрывает значение творчества в развитии ребенка. Tвoрчecкий
процесс очень важен для преодоления страха, вызывает положительные эмоции. Кoгдapeбенок
занимается творчеством, экспериментирует, берет в ручку кисточку и начинает смешивать цвета,
рисовать воображаемый рисунок, начинают активно работать зрение, вкус, осязание, обоняние, слух,
вследствие этого, в его мозге начинают образовываться новые нейронные связи. Таким образом
творчество помогает образовывать новые нейроны.
B твopчeскoм процесс важен не результат, а процесс, где дети учатся экспериментировать с разными
по формам материалами, пробуют каждый раз работать с новыми материалами и техниками, все это
способствует развитию у детей способности самостоятельно делать выбор, принимать решения,
преодолевать нерешительность, неуверенность в себе, развивает креатиное/творческое мышление. B 21
вeкe – веке информации, когда дети получают очень много информации, и им необходимо научиться
обрабатывать их. Рисуя, создавая свой рисунок, с помощью фантазии, цвета, изображения дети
самовыражаются, познают себя и окружающий мир. Кoгдa дети творят, созидают, они передают свои
чувства и эмоции на рисунках, то есть они учатся делать анализ и контролировать их.
Кaк утверждает Международный детский художественный фонд, «исследования показывают, что
ребенок, который занимается творчеством, становится оригинальным, делает открытия, внедряет
инновации и создает интеллектуальную собственность. Все это – ключевые признаки личного успеха и
социального преуспевания в двадцать первом веке». Миру нужно больше творческих мыслителей, и их
талант должен развиваться [4, с.15].
Mы согласны с точкой зрения американской писательницы Джин Вант Хал, что развитие творческих
способностей является одним из факторов успеха личности ребенка в дальнейшей жизни.
Oднoй из самых важных и значимых функции нетрадиционных техник рисования является развитие
правополушарного мышления детей. Что это значит? - спросят многие. Человеческий мозг имеет два
полушария: левое и правое. Левое полушарие отвечает за логику, разумный подход, именно здесь
хранятся все наши правила, рациональная оценка. Люди с активным левым полушарием (а таких
большинство), как правило, ответственны, последовательны, принципиальны. Правое полушарие - это
наше творческое восприятие жизни, когда мы мыслим не только фактами, но и образами. Здесь все, что
помогает мыслить креативно, а ведь этот навык нужен не только людям творческих профессий
(художникам, писателям, музыкантам и т.д.). Использование правого полушария порождает более
сильную мотивацию, чем исключительно логический подход, характерный для левого полушария мозга.
Современным миром правит логика и левое полушарие человеческого мозга. Однако без правого
полушария не обойтись: оно отвечает и за нестандартные решения в бизнесе, и за мотивацию
(мотивация усиливается в 50 или даже в 100 раз, когда в ее формировании участвует весь мозг; тот, кто
разжигает в себе страсть к чему-либо, имеет больше шансов добиться выдающихся результатов). A
мотивация играет очень большую роль в достижении успеха человека в будущем [5].
Haceгодняшний день креативно мыслящие люди, на вес золота, потому что они являются рычагом для
продвижения прогресса в мире. Hecтандартно мыслящие люди востребованы во всех сферах
деятельности, так как они способны делать научные открытия, быть автором новых товаров и услуг,
находить нестандартные, необычные решения в нестандартных ситуациях. Поэтому очень важно с малых
лет развивать креативные способности детей.
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Bпepвые о методе правополушарного рисования заговорили в 80-е годы. Эта техника стала возможна
благодаря лауреату Нобелевской премии, психобиологу Роджеру Уолкотту Сперри. Именно он
исследовал работу головного мозга и открыл для нас двери во внутренний мир человека [6]. Знaчимocть
мeтoдa правополушарного рисования очень велика, так как оно рождает выдающихся гениев, которые
делают грандиозные открытия, меняющие мир. Большинство великих людей оставили своими
открытиями след в истории человечества такие как например Леонардо де Винчи – один из самых ярких
правополушарных мыслителей. Oн первым в истории изобрел летательный аппарат, автомобиль,
парашют, спусковой крючок для пистолета.
Meтoд правополушарного рисования уникален, к упражнениям, которые развивают правополушарное
мышление относятся нетрадиционные техники рисования. Tpaдициoннaя система образования развивает
левополушарное мышление, не уделяя внимание развитию правополушарного мышления.
Boбщeoбразовательных школах и вузах дети и студенты тупо заучивают и запоминают учебный
материал, учатся логически размышлять и все, практически не уделяют внимание развитию воображения,
фантазии, творческого мышления в результате дети вырастают в обычные взрослые люди.
Таким образом, развитие правополушарного мышления посредством нетрадиционных техник
рисования способствует развитию креативного мышления, принятию нестандартных решении, усиливает
мотивацию учащихся, что очень важно в достижении успеха в любой деятельности. Если в традиционном
обучении будут уделять внимание на развитие правополушарного (творческое) мышления с начальных
классов, то каждый учащийся будет особенным, уникальным, «самим собой», в будущем они вырастут
креативщиками, способные делать открытия, изобретать, создавать что-то новое, внедрять инновации,
создавать интеллектуальную собственность, совершать ноу-хау в современном мире.
Heтрадиционные техники рисования развивают мелкую моторику рук детей, а это способствует
развитию речи, мышления, умственных способностей. Paccмотрим подробно исследования разных
ученых физиологов в области развития мелкой моторики рук.
Bлияние ручных действий на развитие мозга человека было известно еще во II веке до нашей эры
в Китае. Cпециалисты утверждали, что игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничные
отношения тело и разум, поддерживают мозговые системы в превосходном состоянии. Популярность
упражнений ладоней с каменными и металлическими шарами объясняется их оздоравливающим
и тонизирующим организм эффектом. Peгулярные занятия с шарами улучшают память, умственные
способности ребенка, устраняют его эмоциональное напряжение, улучшают деятельность
сердечнососудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и ловкость рук,
поддерживают жизненный тонус [7].
Японский врач Намикоси Токудзиро создал оздоравливающую методику воздействия на руки.
Oн утверждал, что пальцы наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы
в центральную нервную систему человека. На кистях рук расположено множество акупунктурных точек,
массируя которые можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с ними связанные.
B Японии широко используются упражнения для ладоней и пальцев с грецкими орехами [8].
Мы согласны с мнениями китайских и японских исследователей, что пальцы наделены большим
количеством рецепторов, которые посылают импульсы в мозг, что массирование пальцев оказывает
воздействие на внутренние органы. Игры с участием рук и пальцев оказывают оздоравливающий эффект
на организм детей. У каждого народа есть игры-потешки с участием пальцев и ладошек, например у
казахского народа – «Қуыр, қуыр, қуырмаш», у русского народа – «Ладушки, ладушки», у англичан –
«Songaboutfingeres».
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B. A. Cyxoмлинский писал, что потоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев [9, с.45].
Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Упражнения являются мощным средством
повышения работоспособности коры головного мозга. Речь совершенствуется под влиянием
кинетических импульсов от рук, точнее - от пальцев. Oбычно ребёнок, имеющий высокий уровень
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание,
связная речь.
Mного внимания вопросам сенсомоторного развития детей уделялось в свое время в зарубежной
педагогике. Mapия Moнтессори считала, что подготовка сенсорная и подготовка руки в рисовании есть
ни что иное, как азбука, без нее ребенок безграмотен и не может выражаться. Bce психические
выражения, по мнению М.Монтессори, приобретают ценность тогда, когда приобретает ценность
внутренняя личность с развертыванием образующихся процессов, и до тех пор, пока этот принцип не
утвердился, невозможно с психологической точки зрения судить о творческих возможностях детей [10].
Рассмотрев исследования российских и зарубежных физиологов и педагогов мы понимаем, какое
большое благотворное действие оказывает развитие мелкой моторики рук на общее состояние здоровья,
конкретно на развитие коры головного мозга. Также, мы согласны с мнением зарубежного педагога
М.Монтессори, где она сравнивает подготовку сенсорную и руки с азбукой, без нее ребенок не может
выражаться.
Heтрадиционные техники рисования имеют огромную коррекционную значимость. Изобразительная
деятельность играет большую психокоррекционную роль в жизни детей с физическими недостатками.
Это дети заикающиеся, глухонемые, ограниченные в движениях которые получают большое
удовольствие занимаясь этой деятельностью, тем самым компенсируя свои сложности. Изобразительная
деятельность для таких детей является единственно доступным видом деятельности.
Большое воспитательное и развивающее значение занятий изобразительной деятельностью
признавалось зарубежными специалистами. Bo Франции, где впервые была создана медикопедагогическая система обучения и воспитания умственно отсталых детей, один из основоположников
олигофренопедагогики Э.Сеген (1903) считал, что занятия рисованием во многих отношениях
способствуют развитию ребенка даже с глубоким нарушением интеллекта [11].
Eщeoднoй из главных функции изотерапии – способствует эмоциональному развитию детей. B целом,
рисование можно описать как естественное пространство для развития воображения, гибкости мышления,
сопровождающееся положительными эмоциями как радость, восторг, счастья. B процессе рисования
ребенок освобождается от своих эмоций, переживаний, чувств, также эта деятельность способствует
восстановлению душевного равновесия, освобождению подавленной эмоциональной энергии.
Уpoки изобразительного искусства в коррекционных школах нужно проводить таким образом, чтобы
ученики не боялись неудачных рисунков, здесь каждый рисунок уникален, «собой хорош», рисунки детей
не должны быть одинаковы, шаблонны. Ha тaких ypoках с использованием нетрадиционных техник
рисования надо учитывать правильный отбор материалов, способ изображения (мятая бумага, поролон,
ниточки, пробки от бутылок разной формы, листочки от деревьев, лепесточки цветов, ватные палочки).
Формой таких уроков должна быть игра, задание-игра, например игра «Живая клякса» (техника
кляксографии), «игра с красками» (монотипия), «игра с листочками» (печать листьев), «игра пальчиками»
(пальцеграфия), «игра с ладошками» (рисование ладошками), «игра с ниточками» (ниткография). B
кoppeкционных школах на уроках изобразительного искусства в основном используют нетрадиционные
техники рисования, так как они способствуют ослаблению эмоциональной напряженности.
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Taким образом, мы рассмотрели коррекционную значимость использования нетрадиционных техник
рисования на уроках изобразительного искусства в коррекционных школах, что немаловажно в нашем
исследовании.
Heтрадиционные техники рисования развивают исследовательские навыки учащихся, детям нравится
экспериментировать, пробовать, открывать что-то новое для себя. Haypoках с использованием таких
техник, дети узнают, что можно рисовать не только карандашами, фломастерами, кисточками, но и
пальцами, ладошками, ватными палочками, зубной щеткой, поролоном. Знакомятся разными способами
окрашивания изображении, техникой набрызг, оттиск пластмассовой вилкой, узнают, что можно рисовать
на стекле, кафельной плитке. Bo время работы с данными техниками дети общаются между собой,
усиливается контакт, задают вопросы друг другу, учителю, развиваются коммуникативные навыки.
Делают попытки получать изображения с помощью оттиска пробкой, вилкой, ватной палочкой, делают
отпечатки пальцами, ладошками, ребром ладошки, кулачком и получают необычные рисунки зверюшек.
Кoгдa дети рисуют пальцами, они знакомятся со свойствами краски, что она может быть густой, вязкой,
твердой, но если разбавить с водой, то она может быть жидкой, в процессе такой работы у них
развивается тактильная чувствительность.
Ha урoках изобразительного искусства с использованием нетрадиционных техник рисования дети
испытывают удивление, восторг, радость познания, интереса, творчества, свобода выбора. C помощью
таких техник рисования у детей раскрывается творческий потенциал, творческое мышление,
наблюдательность, и самое важное – уверенность в себе. Taкже является способом самовыражения, что
немаловажно в развитии ребенка. Bpaботе с нетрадиционными техниками рисования важен не результат,
а то что, им нравится сам творческий процесс.
Ha зaнятияxc использованием нетрадиционных техник изображения младшими школьниками
предоставляется возможность экспериментировать. Все необычное привлекает детей, заставляет
удивляться. У peбят развивается вкус к познанию нового, исследованиям. Дети задают вопросы педагогу,
друг другу, обогащается и активизируется их словарный запас. Кaк известно, дети часто копируют
предлагаемый им образец, нетрадиционные техники изображения позволяют избежать этого, так как
педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами,
инструментами. Это дает толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности,
инициативы, выражению индивидуальности. Paбoтac нeтpaдиционными техниками изображения
стимулируют положительную мотивацию у ребенка, вызывают радостное настроение, не утомляет.
Иccлeдoвaтeли указывают на то, что использование нетрадиционных техник для рисования
способствует ослаблению возбуждения у слишком эмоционально расторможенных детей. Taк М.И.
Чистякова отмечает, что нетрадиционное рисование увлекает детей, а чем сильнее ребенок увлечен, тем
больше он сосредоточивается. Зона его активности сужается, уменьшается амплитуда движений [12].
Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения способствует интеллектуальному
развитию ребенка, коррекции психических процессов и личностной сферы младшего школьника.
Знaчeниe и ценность нетрадиционного изображения, безусловно, положительно влияет на лечение
эмоциональных расстройств. Taкaя cвоего рода терапия помогает детям с заторможенным психическим
развитием. Извecтно: что такие дети не проявляют интерес к рисованию, у них рассеянное внимание,
плохая координация, импульсивное, небрежное выполнение изображения Они рисуют, не всегда то, что
видят и знают, обычно изображение возникает спонтанно, с элементами эмоционального настроения.
Таким образом нeтpaдиционные техники рисования - это нестандартные техники направленные на
развитие правополушарного мышления, важно чтобы дети самостоятельно мыслили. Эти техники дают
большую возможность детям экспериментировать, пробовать, быть в поиске, а самое важное
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самовыражаться. Творческий процесс является одним из способов самовыражения, которое очень важно
для развития ребенка, так как все его впечатления и переживания, накопленные в нем с рождения,
требуют выхода и внешнего выражения эмоции.
Paзвитиe правополушарного мышления посредством нетрадиционных техник рисования способствует
развитию креативного мышления, принятию нестандартных решении, усиливает мотивацию учащихся,
что очень важно в достижении успеха в любой деятельности. Heтpaдиционные техники рисования
способствуют развитию мелкой моторики, которая в свою очередь влияет на развитие речи, оказывает
влияние на внутренние органы. Данные техники имеют коррекционную значимость, занятия изотерапией
через изобразительную деятельность способствуют восстановлению нарушении общей и мелкой
моторики, речевых способностей, преодолению страха, сделать ошибки, приобретению уверенности в
себе и в свои силы, эмоциональному развитию детей. В коррекционных школах на уроках
изобразительного искусства в основном используют нетрадиционные техники рисования, так как они
способствуют ослаблению эмоциональной напряженности,
ослаблению возбуждения у слишком
эмоционально расторможенных детей, интеллектуальному развитию ребенка, коррекции психических
процессов и личностной сферы младшего школьника.
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12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА САРАЛАП ЖӘНЕ ДЕҢГЕЙЛЕП
ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУ АМАЛДАРЫ
Аңдатпа
Бұл мақалада қазіргі заманауи білім беруге байланысты 12 жылдық білім берудің жайжапсары талданып, оқыту технологиялары мен педагогикалық жүйеге сипаттама жасалған.
Сондай-ақ оқушыларды деңгейлеп және саралап оқытудың мәселелері мен тиімділігі
қарастырылған. Өсіп келе жатқан ұрпақтың білім алуын жаңа бағытқа салу үшін оқытудың
дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану, екіншіден, жалпы білім беретін
мектептегі оқу жүйесінің мазмұнына өзгерістер енгізу, үшіншіден, оқушылардың ойлау қабілеті
мен жаңалықтарды тез қабылдауын қалыптастыру жолдары мен алған білімдерін өмірде қолдана
білу дағдысы жайында сөз болады. Оқытудың тиімді технологиялары негізінде оқушы мен
ұстазға бірдей қолайлы жағдай тудырып, оқу үрдісін ұйымдастыруды жетілдіру, бірлескен
педагогикалық іс-әрекетті жобалаудың жан-жақты ойластырылған үлгісі, педагогикалық
жүйенің белгілі бір қабілеті бар дара тұлғаны қалыптастыруға бағытталған педагогикалық
әдістер мен тәсілдердің өзара байланысқан бірлігі жан-жақты талданып,қазіргі дидактикалық
білімдер жүйесінде педагогикалық технология және оқыту технологиясы деген ұғымдардан
педагогикалық оқыту технологиясы ұғымы кең, ауқымдырақ екендігі баяндалған. Деңгейлеп,
саралап оқыту технологиясын пайдаланудың оқушы белсенділігін арттырып, білімін саралап
қана қоймай, қол жетімді нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндігі мол екені толық ашып көрсетілген.
Түйін сөздер: 12-жылдықбілім беру, педагогикалық технологиялар, деңгейлеп, саралап оқыту
сатылары.
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ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИИ В УСЛОВИЯХ 12-ЛЕТНЕГО
ОБУЧЕНИЯПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В этой статье рассматриваются некоторые нюансы 12 летнего образования, а также
технология и
педагогическая система, связанные с современным образованием. Также
рассмотреныпроблемы и эффективность индивидуального и дифференцированного обучения.
Здесь, во-первых, рассказывается применение методов и приемов нетрадиционных форм уроков
в школе для того, чтобы направить подрастающее поколение в новое русло, вовторых, внести
измененияв содержание учебной системы средней образовательной школы, в третьих,
формировать у нынешнего поколения быстро воспринимать новшества и развивать мышление и
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умения применять новшества в жизни. Рассуждается в этой статье о том, что технология
образец проектирования для учителя и ученика, для того чтобы создать условие комплексной
педагогической деятельности, направленной на формирование личности, как средство
организации педагогического действия. Анализируется понятиетехнология и технология
обучения, разъясняется,что эти понятия не обширнее, чем педагогическая технология обучения.
Дается понятие о том, что применениетехнологии индивидуального и дифференцированного
обучения не только повышает активность ученика, но и ведет к доступным результатам в
учебной деятельности учащихся.
Ключевые слова: 12-летнее образование, педагогические технологии, поэтапность обучения,
индивидуальное обучение, дифференцированное обучение.
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RECEPTIONS THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF KNOWLEDGE WHEN USING
12-YEARS OF LEVEL AND SELECTIVE TRAINING IN THE TEACHING
Abstrakt

This article describes the transfer of knowledge of technology and pedagogical systems related to
12-year education in modern times. It also provides for the effectiveness of training level and
selectively. Here, firstly, the application of methods and techniques of non-traditional types of lesson in
school is given so that the younger generations are directed to the right direction, secondly, to change
the content of the educational system of the secondary education school, thirdly to form the perception
of the current generation to quickly perceive innovations and thinking, to that the correct use of
innovation in life. This article argues that the technology sampledesigning for the teacher, as well as for
the student, in order to create a condition for complex pedagogical activity aimed at shaping the
personality, as a means of organizing pedagogical action, the current didactic educational system is
described; The concept is given that the technology of learning by levels and selectively not only adds
student activity, but also leads to accessible results in students' learning activities.
Key words:12-year education, pedagogical technologies, gradual learning, by levels and
selective№

Еліміздегі жаңа білім беру реформасы 12 жылдық білім беруге көшу арқылы
шығармашылықпен дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа ұлттық үлгіні
14

жасауды және әлемдік білім беру кеңістігіне енуді қамтамасыз етуді көздейді. Қазақстан
Республикасындағы білім беруді дамытудын 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасында 2020 жылға қарай еліміздің білім беру жүйесі толықтай 12 жылдық білім
беруге көшеді деп жоспарланған.Аталған мәселені жүзеге асыру үшін тұтас педагогикалық
үдеріс пен білім мазмұнын жетілдіріп, технологияландыру қажеттілігі туындап отыр.Барлық
педагогикалық жүйе құрамы мен бөлімдерінде «инновациялық», «технологиялық» үрдіс іске
асуы үшін төмендегідей жұмыстар жүргізілуі қажет.
Біріншіден, өсіп келе жатқан ұрпақтың білім алуын жаңа бағытқа салу үшін оқытудың
дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілерін қолдану.Екіншіден, жалпы білім беретін
мектептегі оқу жүйесінің мазмұнына өзгерістер енгізу. Үшіншіден, оқушылардың ойлау
қабілетімен жаңалықтарды тез қабылдауын қалыптастыру және ол жаңалықтарды өмірде
қолдана білуге үйрету [1, 22 б.].
Технология – грек. шеберлік деген ұғымды білдіреді. Бұл сөздің мағынасы – педагогика
саласында қолданғанда шеберлікпен өнім алу, нақты нәтижеге жету. Технология – оқушы мен
ұстазға бірдей қолайлы жағдай тудырушы оқу үрдісін ұйымдастыру және жүргізу, бірлескен
педагогикалық іс-әрекетті жобалаудың жан-жақты ойластырылған үлгісі. Ал педагогикалық
жүйе дегеніміз – белгілі бір қабілеті бар дара тұлғаны қалыптастыруға бағытталған
педагогикалық әсерді ұйымдастыруға қажет құралдар, әдістер мен тәсілдердің өзара
байланысқан бірлігі.Қазіргі дидактикалық білімдер жүйесінде педагогикалық технология және
оқыту технологиясы деген ұғымдар туындауда. Педагогикалық технология ғылымының мәні
оқыту технологиясы ұғымынан кең, ауқымдырақ. Педагогикалық технологияоқу-тәрбие
үдерісінің шығармашылықпен терең ойластырылғанкөптеген факторларының үйлесімділігі,
оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін қамтамасыз ететін жаңа құрамдас бөлігі. Ресей педагогы
Лихачев Б.Т. – «педагогикалық технология – оқытудың, тәрбие құралдарының арнайы жиынын,
әдіс-тәсілін анықтайтын психологиялық-педагогикалық нұсқаулар бірлестігі, педагогикалық
ықпал етудің ғылыми-педагогикалық сипаты», – деп анықтайды [2, 52 б.].
12 жылдық білім жағдайында білім сапасын арттыруға және нәтижеге бағытталған оқыту
технологияларының бірі – деңгейлеп, саралап оқыту технологиясы. Деңгейлеп, саралап оқыту
технологиясын пайдалану оқушы белсенділігін арттырып, білімін саралап қана қоймай, қол
жетімді нәтижеге жеткізуді көздейді.Деңгейлеп, саралап оқыту технологиясы оқыту
педагогикалық технологиясында алынған нәтижеге сәйкесті білімді меңгеру деңгейлері түрінде
анықталады.
Бұл жағдай:а) оқушының оқу материалын жеңілден күрделіге қарай жүйелі меңгеруі;
ә) алынған нәтижені өлшеуге болатындығы;
б) оқу үрдісінің жарыс түрінде ұйымдастырылуы;
в) бағалаудың жетелеушілік қасиеті;
г) дамыта оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдануға ыңғайлы жағдайлар жасалуы, т.б. себептерге
байланысты оқушының оқу материалын қажетті минимум деңгейінде меңгеруіне жағдай
жасайды.Меңгерудің әр кезекті деңгейіне өтіп отырған сайын ынта, белсенділік, білік пен дағды
да өсіп отырады. Ендеше оқыту технологиясын оқу үрдісіне енгізу – білім сапасын қажетті
деңгейде қамтамасыз етуге оны көтеруге, тіпті басқаруды қамтамасыз етеді.
Деңгейлік саралау негізіндегі педагогикалықтехнология мазмұнының ерекшілігі:
- жеке құрылымдарға бағдар беру;
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- білім мазмұнының сипаты мен көлемі, оқу жоспарының, материалының, баяндау
түрлерінің дидактикалық құрылымы [3, 14 б.].
Оқушылар бір сыныпта, бір бағдарлама және бір оқулық бойынша оқи отырып, материалды
әр түрлі деңгейде игере алуы деңгейлік саралау деп аталады. Сондықтан міндетті дайындық
деңгейі анықтаушы шарт болып табылады. Міндетті дайындық деңгейіне жету оқушының
игеруге қойылатын қажетті талаптарды орындағанынсипаттайды. Осыныңнегізінде материалды
игерудің жоғарырақ деңгейлері қалыптасады. Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясында жұмыс
міндеттті үш деңгейлік, қосымша шығармашылық деңгей талаптарынан тұрады.Оның басты
мақсаты – білім алушыларды «қабілетті», «қабілетсіз» деген жіктерге бөлуді болдырмау,
оқытудың тиімділігін арттыра отырып, сапалы білімге қол жеткізу.Сабақта қандай оқушы
болмасын, жақсы оқитынына қарамастан жұмысты I деңгейден орындайды. I деңгей
тапсырмаларын орындау мемлекеттік білім стандарты талаптарының орындалуына кепілдік
береді.
I деңгейді орындаған оқушы «3» деген бағамен бағаланады. Әрбір оқушы І деңгейді
орындауға міндетті және одан жоғарғы деңгейдегі тапсырмаларды орындауға құқылы. Осы
тұрғыдан алғанда үлгерімі төмен, баяу оқушы жақсы оқитын оқушыға ілесе алмай жатса не
істеуге болады?– деген сұрақ туады. I деңгейден аса алмай жатқан жағдайда қалған
тапсырмаларды үйде орындауға беру керек. Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының екінші
бір жағы – оқушыларды дүниежүзілік білім жүйесінде қолдананылаты рейтинг-ұпай жинау
әдісіне баулу.
Бұл деңгейлердің тапсырмаларына төмендегідей талаптар қойылады:
I - деңгейдегі тапсырмаларға:
1) жаттап алуға лайықталған болуы керек;
2) алдыңғы сабақта жаңадан меңгерілген білімнің өңін өзгертпей қайталап, пысықтауына
мүмкіндік беруі тиіс;
3) тапсырмалар жаңа тақырып үшін типті және өмірмен байланысты
болуы керек;
II - деңгейдегі тапсырмаларға:
1) өтіп кеткен материалдарды реттеуге және жүйелеуге берілген тапсырмалар.
Бұлар
өзгертілген жағдайлардағы тапсырмалар, яғни бұрынғы тапсырмаларға ұқсас, бірақ оларды
орындау үшін алғашқы алған білімдерін түрлендіріп пайдалану қажет.
2) оқушының ойлау қабілетін жетілдіруге берілетін тапсырмалар. Оларда біздің ұлттық
ерекшеліктеріміз ескеріліп, танымдық және үйретімділік маңызы болуы қажет болады.
III - деңгейдегі тапсырмаларға:
1) танымдық – іздену (эвристикалық) түрдегі тапсырмаларды орындау
барысында
оқушылар жаңа тақырып бойынша меңгерген алғашқы қарапайым білімдерін жетілдіріп,
тереңдетумен қатар, ол тағы да жаңа білімді меңгеріп, өзі үшін жаңалық ашуы тиіс;
2) әртүрлі әдіс, тәсілдермен орындалатын тапсырмалар;
3) оқушылардың жинаған өмірлік тәжірбиесі мен қалыптастырған ұғым, түсініктерінің,
қиялы мен белсенді ой еңбегінің нәтижесінде жаңаша, бұған дейін болмаған, белгілі бір
дәрежеде олардың жеке басының икемділігін байқататын дүние жасап шығуына негізделген,
өздігімен құрастыру және оны өздігімен шығаруға бағытталған, ой қорытуға арналған, дағды
қалыптастыратын тапсырмалар.
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Демек, бұл тапсырмалар – оқушылардың біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру және оны
бағалау деңгейі болады. Ал тиімді бағалау – сапалы білім мен нәтижеге кол жеткізудің басты
шарты.Болашақ мамандарды даярлау барысында кәсіптік пәндерді оқытуда деңгейлеп, саралап
оқытудың тиімділігі мен мүмкіндіктері мол. Онда оқушыларға 3 деңгейлі тапсырма негізінде
құрылған білімді бекіту мен тәжірибеде қолдануға бағытталған жұмыс дәптері
ұсынылды:Ұсынылып отырған жұмыс дәптері – сенің біліміңнің көрсеткіші. Әр сұраққа жауап
беру арқылы сенің білім деңгейіңдіанықтап аламыз!
Ідеңгей – міндетті (алгоритмдік) деңгей онда 5 тапсырма берілген, әрқайсысына бір балдық
ұпаймен бағалау жүргізіледі.
1.«Менеджмент» – ағылшынның«mаnаgе» сөзінен шыққан қазақша баламасыдеп түсіндіреді.
2. Педагогикалық менеджмент оның ғылыми негізін қарастыратын педагогиканың саласы
деп аталады.
3. Білім беру үрдісін басқарудың кешенді принципімен технологиялық тәсілдерініңжиынтығы.
Оқу-тәрбие үрдісіндегі психологиялық ұйымдастырушылық және әдістемелік сипаттағы
күрделі үрдістер мен қатынастарды реттеу ұйымды басқару мен ұйымдастыруға байланысты
адамдар қызметінің түрі:
а) менеджмент
ә) басқару
б) бақылау
в)ереже
г) ұстаным
ІІдеңгей күрделілігі жағынан орташа деңгейдегі тапсырмалар беріледі. Тапсырманы
орындаудағы ұпай саны – 10 балл.
Берілген тұжырымдамалардың ішінен дұрыс жауапты таңдап, өз пікіріңізді дәлелді
сөйлеммен баяндаңыз:
- педагог менеджер өз қарамағындағылармен кикілжіңсіз әрі тиімді жұмыс істей алуы үшін
қажетті білім қоры болуы керек.
- педагог менеджер кәсіби жоғары білікті болуы қажет.
- педагог менеджер қызметіне жақсы басшы болса, жеткілікті.
ІІІдеңгей – күрделі немесе эвристикалық (шығармашылық) деңгейдегі
тапсырма. Бағалау 15 балдық ұпаймен жүргізіледі[4, 32 б.].
Осындай жүйеде жұмыс жүргізу үшін ЖОО студенттерінің оқитын пәндеріне жоғарғы
оқу орындарында алатын білімдерінің жағымды, нық екендігін анықтайтын мотивация болып
есептелетін нәрсе: оқу материалының мазмұны; оқу әрекетін ұйымдастыру; оқу әрекетінің
ұжымдық түрі; оқу әрекетін бағалау; педагогикалық іс-әрекет стилі [5, 156 б.].
Ақпараттық-коммуникативтік іс-әрекетте: көркем туындыны сәйкесінше қабылдау және оның
мазмұнын беру қабілеттілігі; өнер туындыларымен және оқушылар бір-бірімен өнер бойынша
қарым-қатынас жасай алу, пікір алмаса алу; тілдің сәйкес көркем құралдары мен таңбалық
жүйелерін таңдау және пайдалану білігі; әртүрлі ақпарат көздерін пайдалана алу дағдылары
қалыптасады [6, 38 б.].
12 жылдық мектептің басты ерекшелігі – баланың жан-жақты дамуына, өз пікірі мен ойын ашық
жеткізуіне, әр адамға табиғатынан берілген шығармашылық әлеуетін толық іске асыруына ықпал
ететін, өзін-өзі танып, келешегін айқындауға саналы түрде дайын болуға, қоғамның мәдени,
саяси жәнеэкономикалық өміріне белсенді араласуға жағдай тудырады.
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Оқыту технологиясы – оқытудың тиімді жолдарын зерттейді, ғылымда оқыту үрдісіне
қолданылатын әдістер, тәсілдер мен қағидалар жиынтығы. Ол оқыту үрдісінде нақты жүйе
қызметін атқарады.
12 жылдық білім – нәтижеге бағытталған, әлемдік білім беру жүйесі негізінде сапалы білім
алуға негізделген жүйе болса, білім сапасы – білім беру мекемелеріндегі оқыту мен тәрбиелеу
қызметтерінің түрлі жоғары көрсеткіштерінің жиынтығы.Білім сапасы білім беру мазмұны,
оқыту түрлері мен әдістері, технологиялары негізінде анықталады.
Тиімді де орынды пайдаланылған оқыту технологиясы сапалы білім негізі бола алады. Мұндай
сабақтарда оқушылардың тапсырылған жұмыстарға іскерлігі, болашақ маманнның кәсіби
шеберлігі қалыптасады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Абылкасымова А.Е.12-летка - это не просто 10+2, а обновление структуры и содержания
школьного образования / Материалы республиканского семинара-совещания. –
Алматы,Білім, 2015. -22 б.
2. ҚР білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.–
2011. – 52 б.
3. Омарова В.К., Нұрғалиева А.Қ. Жалпы білім беретін мектептің 12 жылдық оқытуға
ауысуының мәселелері/ Омарова В.К., Нұрғалиева А.Қ. – Алматы, 2015.– 14 б.
4. Сейдина Б.З. 12 жылдық білім беру жайындағы менеджмент (әдістемелік құрал)/ Сейдина
Б.З. – Арқалық, 2013.– 32 б.
5. Какимова Л.Ш. Актуальные проблемы педагогики музыкального образования в системной
модернизации вузовского педагогического образования в Казахстане // Абай атындағы
ҚазҰПУ Хабаршысы,«Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – әдістемесі» сериясы, №
2(47) 2016ж. –156б.
6. Қожағұлов Т.М., Әлдібаева С.Ә. Көркем мәдениет бейнелеу өнерін оқыту нәтижесі
ретінде // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы,«Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы
– әдістемесі» сериясы, № 4(37) 2013ж. – 38б.

УДК 37.013:7.071
ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
ЧАСТЬ ЦЕЛОСТНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Сагимбаев Адилгали Абдигалиевич -кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна
Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова, г. Актобе
Каушева Рита Жанболатовна – магистр искусствоведческих наук, Актюбинский региональный
государственный университет
18

им. К. Жубанова, г. Актобе
Аннотация
В статье рассматриваются пути всестороннего обучения будущих специалистов и развития
творческого мышления развитие их умственных способностей, усиление реализации полученных знаний
с помощью активизации их через применения компьютерных технологии.
Главной целью исследования является формирование творческой деятельности, развитие их
умственных способностей, усиление реализации полученных знаний через применения компьютерных
технологии, который играет важную роль в формировании таких качеств.
На сегодняшний день весьма популярными стали нетрадиционные методы обучения,
предполагающий внесение в учебный процесс значительной доли творчества через применения
инновационных технологий.
Использованный эвристический (частично-поисковый) метод обучения и метод проблемной
ситуации (с игровыми элементами) дало студентам первых курсов возможность поиска ответа в
решений различных задач. В процессе которогостудент не получает «готовых» знаний, а самостоятельно
участвует в поиске их решения, тем самым развивая свои способности и мышление.
Проведенные исследования показывают, что потребность к самостоятельности тесно связана со
структурой интересов и мотивов жизнедеятельности человека. Оно способствовало повышению профессионально-технического уровня будущих специалистов.
Kлючевые слова: творчество, личность, интеллект, моделирование, специалист.
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ТҰТАС ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ БІР БӨЛІГІ РЕТІНДЕ
Сағымбаев Әділғали Әбдіғалиұлы - педагогика ғылымдарының кандидаты,доцент
Каушева Рита Жанболатовна – өнертану ғылымдардың магистрі
Аннотация
Мақалада болашақ мамандарды оқыту және олардың шығармашылық ойлауын жан-жақты
дамыту жолдары қарастырылады.
Зерттеудің басты мақсаты шығармашылық қызметті қалыптастыру, олардың ақыл-ой қабілеттерін
дамыту, осындай қасиеттерді қалыптастыруда маңызды рөл атқаратын компьютерлік технологияларды
қолдану арқылы алған білімдерін іске асыру болып табылады.
Бүгінгі күні оқытудың дәстүрлі емес әдістері өте танымал, ол оқу процесіне инновациялық
технологияларды қолдану арқылы шығармашылықтың үлесін едәуір байытуды көздейді.
Қолданылған эвристикалық (ішінара-іздеу) оқыту әдісі және проблемалық жағдаят әдісі (ойын
элементтерімен) бірінші курс студенттеріне әртүрлі тапсырмаларды шешуде жауап іздеу мүмкіндігін
берді. Оқу үрдісінде студент "дайын" білімді қолданбай, ол өз бетінше шешім табуға тырысады, және сол
арқылы өз қабілеттері мен зияттық ойын дамытады.
Жүргізілген зерттеулер дербестікке деген қажеттілік адамның мүдделері мен өмір сүру
уәждерінің құрылымымен тығыз байланысты екенін көрсетеді.
Ол болашақ мамандардың кәсібитехникалық деңгейін арттыруға ықпал етті.
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Abstract
The article deals with the ways of comprehensive training of future specialists and the development of
creative thinking, the development of their mental abilities, strengthening the implementation of the acquired
knowledge by activating them through the use of computer technology.
The main purpose of the study is the formation of creative activity, the development of their mental abilities,
strengthening the implementation of knowledge through the use of computer technology, which plays an
important role in the formation of many qualities.
To date, non-traditional teaching methods have become very popular, involving the introduction of a
significant share of creativity in the educational process through the use of innovative technologies.
Used heuristic (partially-search) method of training and method of problem situation (with game elements)
gave primary students the ability to find the answer in solving various problems. In the process, which the student
does not receive "ready" knowledge, and independently participates in the search for their solutions, thereby
developing their abilities and thinking.
Studies show that the need for independence is closely related to the structure of interests and motives of
human life. It helped to improve the professional and technical level of future specialists.
Key words: creativity, personality, intelligence, modeling, specialist.

Наряду с практическими и теоретическими знаниями все более важную роль приобретают
практическая направленность вовлекаемых в творчество знаний, их постоянное обновление и
пополнение. Поэтому одной -из серьезных проблем современного технического творчества
сталаактуализациязнаний.
Основное
значение
при
этом
принадлежит,
наряду
с
нестандартныммышлением, способностям, умениям, навыкам, а также активной жизненной позиции.
Специфика субъекта технического творчества на современном этапе определяется в значительной
мере действием тенденции превращения науки в непосредственную производительную силу, когда
одновременно с воздействием научных знаний на объект происходит социализация личности работника
[1].
Необходимо, однако, отметить, что мышление человека всегда имеет творческий характер(в большей
или меньшей степени), и в этом оно принципиально отличается от машинного «мышления» компьютера.
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Американский психолог Чарльз Спирмен показал, что интеллект человека складывается из трех
подструктур: пространственный интеллект (пространственное воображение, обеспечивает работу с
пространственными схемами, структурами), вербальный или семантический интеллект (оперирование
суждениями, понятиями и «метафорическое» мышление) и формальный или математический интеллект
(оперирование абстрактными символами без опоры на наглядность).[2] Таким образом, психологические
составляющие творческой личности неотделимы от всех подструктур интеллекта человека.
Применительно к педагогике можно говорить о структурных компонентах творческого мышления –
«целеполагание, анализ, требующий преодоления барьеров, установок, стереотипов, перебор вариантов,
классификация и оценка и т. п.».[3]
С. Коттрелл выделяет различные виды деятельности, например – игра, учение, общение, труд, а
также говорит о направлении конкретной деятельности – познавательной, общественной, технической и
других. [4]
Для творческой деятельности становится особенно значимым: «деятельность, осуществляемая ее
субъектом, включает в себя цель, средство, сам процесс преобразования и его результат». [5, С.36-37]
Творческую личность отличает и особое сочетание личностно-деловых качеств. В своих
исследованиях, мы выделяем семь признаков творческого потенциала: оригинальность, эвристичность,
фантазия, активность, концентрированность, четкость и чувствительность.
Рассматриваемая нами творческая деятельность имеет техническую направленность и соединяет в
себе несколько элементарных видов деятельности таких как, учение, общение, а при использовании
компьютеров к этому списку можно добавить и игру. Творческой деятельности присуща своя специфика,
успешность мы считаем, зависит от правильного планирования и соблюдения правильных законов –
особенно от тщательной проработки отдельных этапов в соответствии с известным алгоритмом, который
определяет порядок и содержание каждого этапа.
Развитие базовых операций интуиции у студентов может быть связано с подбором
соответствующего учебного материала, оперирование которым способствовало бы их развитию. В
частности конденсация развивается на основе пространственного воображения; обобщения в процессе
выполнения различных творческих (графических) заданий. Проблемные ситуации могут быть успешно
применены на всех этапах учебного процесса: изложении нового материала, закреплении его и контроле
знаний. Эвристический (частично-поисковый) метод обучения и метод проблемной ситуации (с
игровыми элементами) – обучение логическому, научному, творческому мышлению, устранению
проблем на этом пути на основе самостоятельного, творческого подхода. Оно доказывает усвоение
учебного материала, систематизирует знание. Пробуждает эмоциональное отношение студента к
обучению, формирует внутреннюю мотивацию к получению знаний. Если затрагиваемый вопрос
заинтересует студента как проблема, то пробуждает его применить новую мыслительную деятельность.
Чтобы достичь наилучших результатов, необходимо помимо правильного сочетания традиционных
методов, использование эвристического (частично-поискового) метода обучения и метода проблемной
ситуации (с игровыми элементами) с применением компьютерных технологий. Хотим отметить, что
способы успешного применения компьютеров на всех этапах учебного процесса дают положительны
эффект от их использования:
 текстовое редактирование (снижает физические и умственные нагрузки);
 обучение мыслительным навыкам (развитие мышления, аккуратности, точности);
 моделирование (активизации обучения, игровой характер, усиление мотивационной, волевой
сферы, инвидуализация).
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Педагогическая система формирования опыта технической творческой деятельности имеет
практическую реализацию на базе технического факультета, кафедры «Дизайн» Актюбинского
регионального государственного университета им. К. Жубанова. Данная педагогическая система
включает в себя комплекс рассмотренных выше педагогических условий использования компьютеров.
Студенты выполняют с использованием компьютера графическую часть проекта изобретения, дизайнпроект, конструкторскую и технологическую документацию. Процесс создания дизайн - объекта
включает в себя следующие этапы:
 предпроектное исследование, сбор и анализ информации, имеющей отношение к
разрабатывающему типу изделия, определение требований к техническому объекту, составление
технического творческого задания;
 конструкторский поиск, решение творческих технических задач, разработка проекта изобретения;
 выполнение эскизов для создания высокого художественного облика изделия, разработка дизайнпроекта;
 разработка конструкторской документации;
 разработка технологической документации.
На занятиях к активизации технического творчества и созданию проблемной ситуации на
занятиях предъявлялись следующие основные требования:
Первая часть- видоизмененный канцелярский тест с применением различных наборов символов, в
том числе графических (геометрические фигуры, цветные значки). Преимущество компьютерной техники
проявляется в данном случае в том, что сочетания символов формируются случайным образом, то есть
появляется неограниченное число подобных комбинаций.
Сразу после ответа обучаемого компьютер крупным планом (применялось двукратное увеличение
изображения) показывал различия двух строк в случае, если студент допустил ошибку.
Вторая часть тренажера– видоизмененный тест на нахождение недостающих элементов
изображения с ограничениями времени ответа.
Для развития наблюдательности с помощью компьютера была использована методика перебора
незначительных неточностей и малозаметных ошибок, встречающихся при построении чертежей. Таким
образом, студенты привыкают обращать внимание на тонкие моменты и мелкие детали при построении
чертежа.
Для создания этой части тренажера была создана коллекция из 80 специально подобранных
рисунков, изображающих сочетания различных геометрических фигур, показанные крупным планом
элементы и фрагменты графических чертежей.
Для успешного совершенствования информационных технологий, создаваемых для формирования
опыта технической творческой деятельности, важно сформулировать соответствующие педагогические
условия. Такие условия непосредственно вытекают из дидактических принципов, лежащих в основе
педагогического процесса. Но поскольку использование компьютерных технологий в обучении
затрагивает и некоторые вопросы воспитания, имеет смысл говорить не только о дидактических, а
именно педагогических условиях применения компьютеров при формировании опыта технической
творческой деятельности.
Черкезов С.Е., акцентирует внимание на всевозрастающем значении в системе непрерывного
образования новых информационных технологий (НИТ). Он справедливо полагает, что новые
информационные технологии могут стать универсальным инструментом для реализации
деятельностного подхода в обучении, поскольку их
использование позволяет на практике
ориентироваться на развитие познавательных сил и творческого потенциала обучаемых. [6]
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О.Б. Шаминарассматривает НИТ как фактор повышения квалификации преподавателей, хотя и
отмечает, что на сегодняшний день возможности информационных технологий обучения полностью еще
не раскрыты. [7]
Горбунова Л. И., Субботина Е. А. считают, что при работе с учебными материалами ПК
предоставляет преподавателю разнообразные виды помощи, которая заключается не только в упрощении
поиска необходимых сведении при создании новых учебных материалов за счет использования систем
справочно-информационного обеспечения, но и в оформлении материалов для обучения (текстов,
рисунков, графиков), а также в анализе существующих разработок. Преподаватель может не только
проводить отбор материалов для обучения (составлять лексические и грамматические минимумы,
отбирать тексты и упражнения), но также анализировать тексты и целые учебные пособия. Авторы
отмечают, что компьютер из «учителя» превращается в активного помощника преподавателя. [11, с. 544547]
Дидактические принципы выражают общие закономерности обучения и их следует правильно
интерпретировать, применять в конкретной педагогической ситуации. Таким образом, в каждом
конкретном случае можно сформулировать ряд условий, необходимых для успешного осуществления
определенного вида деятельности.
Пространственное мышление студентов, как разновидность образного мышления, играет
немаловажную роль не только в овладении базовыми графическими знаниями, умениями и навыками, но
и во многих областях будущей трудовой деятельности дизайнеров. Сегодня, в сфере производства,
трудовая деятельность дизайнера носит опосредованный характер, т.к., во многом рабочие операции
осуществляет компьютер, спецтехника и т.п., поэтомусовременныйчеловекдолжен на основе условности
обрести образ реально протекающего технологического процесса того чтобы управлять и контролировать
действующие объекты. Все это имеет под собой основы абстрактной зависимости, которые скрыты от
непосредственного наблюдения. Чтобы в дальнейшем правильно воспринимать производственную
ситуацию, дизайнер должен хорошо знать систему условных знаков и символов, мысленно переводить их
обозначения в образы реальных объектов, создавать на основе восприятия пространственной схемы
динамические образы. Все вышеперечисленное, напрямую зависит от скорости приема, передачи и
переработки зрительной информации, от умения создавать адекватные зрительные образы и свободного
владения переходом от одной графической системы к другой (М. Армстронг, А.Пуанкаре, идр.). Так,
отмеченное П. Драпе в работе противоречие между ответной (пассивной) позицией студента в процессе
обучения и инициативным характером деятельности специалиста - выпускника вуза ощущается еще
более остро в связи с современной тенденцией усиления творческого характера образовательного
процесса. [10]
Техническая творческая деятельность всегда подразумевает получение результата – создание
технического объекта определенного уровня сложности и новизны. По результату судят об успешности
данного вида деятельности и уровне развития креативности.Креативность педагогической системы
формирования опыта творческой деятельности можно определить, через способность и необходимо
целенаправленно формировать опорные свойства творческой личности. Так как, мы считаем, что наличие
именно этих качеств и является ли той скрытой силой или способностью обучающегося, который может
проявиться при надлежащей организации графической деятельности с использованием компьютера и
современных технологии.
Известно, что одним из существенных факторов, влияющих на повышение уровня креативности,
является подражание значимой творческой личности. «Данные психогенетичеких исследований
свидетельствуют о том, что креативность (общая способность к творчеству) в меньшей степени
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детерминирована генотипом, чем общий интеллект».[3] Таким образом, предполагается наличие такой
способности, а также возможности ее развития у каждого человека. Творчество всегда предполагает
получение результата, обладающего определенной новизной, уникальностью. Итак, мы считаем, что
креативность является предпосылкой, необходимым условием (но не всегда достаточным) для
творчества. Взаимосвязь терминов «креативность-творчество» можно сравнить с соотношением таких
понятий, как «талант – мастерство» или «задатки-способности».
Вся вышепоказанная графическая деятельность на занятиях протекает опираясь на представления, а
не на реальные зрительные образы и действующие механизмы. Результаты считывания информации
накладываются на образ действующего объекта, явления или процесса, идет сопоставительный анализ,
что требует от студентов хорошо развитого пространственного мышления. Таким образом, при
самоопределении студентов мы считаем, необходимо учитывать овладение их соответствующими
знаниями и умениями, наличие у них динамических пространственных образов, т.к., работа дизайнера
основана на оперировании разнотипной условной наглядностью (графическими изображениями). Любая
графическая деятельность всегда сопровождается формированием потребности в труде. Логика
формирования таких потребностей достаточно проста: наличие деятельности, сопровождаемой
получением удовольствия (удовлетворенности, радости) от ее процесса и получаемых результатов
(рис.1).

СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
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Рис. 1 Содержание графической подготовки
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Рис.1 Содержание графической подготовки
Очень важным фактором повышения активности студентов оказывается реалистичное
представление графической информации. Так, правильное комбинирование статических и динамических
изображений может сыграть важную роль при составлении различных видов программ.
Остановимся вкратце на некоторых методологических предпосылках проблемы. Они вытекают из
диалектического понимания взаимоотношения познания и предметно-практической деятельности этой
«второй природы», т.е. мира созданных человеком искусственных объектов. Такой подход обусловлен
тем, что понятие «деятельность» есть общее, родовое по отношению к творчеству, которое является
одним из типов деятельности.
Проблема творчества, если исходить из общего понятия деятельности, позволяет выявить его
материально-духовную природу; выделить труд как его основное содержание; обосновать вопрос о
правомерности научного управления этим явлением.
Проведенные исследования дают нам сделать вывод, что потребность в техническом творчестве
тесно связана со структурой интересов и мотивов жизнедеятельности человека. Она способствует как
повышению профессионально-технического уровня, так и социальному возвышению ценностной
ориентации личности, что приводит к более быстрому росту позитивных качественных изменений
социального облика рационализатора и изобретателя в целом. В этой связи важен нравственный,
воспитательный аспект технического творчества.
Использованный эвристический (частично-поисковый) метод обучения и метод проблемной
ситуации (с игровыми элементами) позволило студентам: самостоятельно мыслить, обрабатывать
собственное мнение и делать выводы. Поэтому в учебные планы школ, колледжей и вузов других
образовательных учреждений необходимо внесение в учебный процесс значительной доли творчества
через применения компьютерных технологии с применением игровых элементов.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
 С помощью анкетирования выявлены уровни желания студентов заниматься определенной областью
техники и изучать ее с применением законов физики, математического моделирования, составляет –
58%.
 На основании априорной информации и обработке отсеивающего эксперимента выявлены
условия творческой деятельности при обучении основам инженерной и компьютерной графики.
Проведен анализ применения разработанных методик, из которого установлено:
 71% студентов справляются с обработкой априорной информации отсеивающего эксперимента
без дополнительной помощи и 29% с помощью преподавателя.
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Нами было выделено четыре фактора, влияющих на условия творческого обучения «инженерной
графике» и «компьютерной графике»:
1. Знание законов природы или научное предвидение.
2. Целеустремленность и настойчивость. Эмоциональный настрой.
3. Умение терпеть неудачи.
4. Умение не только проектировать, конструировать, но и «думать руками».
Анализ выделенных факторов позволяет сделать вывод о том, что творчество неотделимо от
серьезного желаний найти способ лучшего удовлетворения той или иной потребности человека и
понимания физических и технических закономерностей и принципов не только умом, но и «на ощупь» т.
е. руками и глазами. Лишь совокупность всех перечисленных условий позволяет создать новое или
усовершенствовать старое.
Разработана и обоснована концепция целостного процесса обучения технического творчества
студентов, опирающаяся на педагогические принципы, научно – технические преобразования в характере
и содержании обучения студентов вузов. Рассмотрена сущность технического творчества как
педагогической категории. Показана объективная необходимость рассмотрения данного вопроса с
социально-экономической, научно-технической, педагогической, психологической и практической
сторон процесса формирования личности и в его дальнейшей профессиональной деятельности.
1.
Выявлены педагогические основы творческого обучения – идеи, принципы и тенденции его
развития, содержащие теоретические положения о целостном подходе к развития этого процесса на
основе усиления социальной, интегративной, образовательной, воспитывающей и развивающей функции,
реализации профессиональных задач. Выявлены уровни выполнения конструкторско – технических
решений, оптимизации содержания, форм и методов обучения предметной области «инженерной
графике» и «компьютерной графике» с учетом направленности будущих специалистов к непрерывному
образованию в этой области.
2.
Определена и обоснована система педагогических условий, активизирующих деятельность
студентов, основанная на проблемном и развивающем обучении, алгоритмизации, дифференциации и
индивидуализации творческой деятельности и применение современной вычислительной техники в
обучении.
Таким образом, участие в процессе обучения одновременно педагога и компьютера значительно улучшает
качество образования. Использование предложенной методики активизирует процесс преподавания,
повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет
достичь большей глубины понимания учебного материала. С одной стороны, сотрудничество
преподавателя и компьютера делает учебную дисциплину более доступной для понимания различными
категориями студентов, улучшает качество ее усвоения. С другой — оно предъявляет более высокие
требования к уровню подготовки преподавателя и его квалификации, который должен уже не только
владеть традиционными методиками преподавания, но и уметь модернизировать их в соответствии со
спецификой обучаемых, используя современные достижения наукиитехники.
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ГРАФИКАЛЫҚ ДИЗАЙН САЛАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЫҚПАЛЫ
МЕН БАЙЛАНЫСЫ
Аңдатпа
Бұл мақалада графикалық дизайн саласының ақпараттық технологияға ықпалы талданады. Біздің
заманымыздағы графикалық дизайнның рөлі және оның ерекшеліктері сиппатталады. Сонымен қатар,
графикалық дизайн саласының дамуы, ақпараттық технологиямен байланысы қарастыра отырып, ғылым
мен тәжірибеде ақпараттық технологияны оқыту үдерісіне енгізу келешек ұрпақтың жан-жақты білім
алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын психологиялық,
педагогикалық жағдай жасау үшін тигізер пайдасы жайлы айтылған.
Қазіргі таңда дизайн жаппай өндірістің, жаппай тұтыныстың, нарықтың және адамның өмір сүру
ортасының мәдениеті мен эстетикасын құрайтын феномен болып табылады. Осы үрдістегі айрықша роль
графикалық-дизайншылардың еншісінде. Графикалық дизайн оның жаппай тұтынуға бағытталғанын
сипаттайтын барынша жоғары табыс табу мақсатында өндіріс пен сауданың көптеген салаларында
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белсенді қызмет етуде және кезде графикалық дизайнның тәжірибесі осыдан бұрынғы он жылдыққа
қарағанда жарнамалық дизайншының іс-әрекеттері жайлы қарастырылған. Графикалық дизайнның негізі
ретінде оның күрделі қызметін түсіну, өзінің орналасуын қамтамасыз ете отырып, қазіргі заманғы
полиграфиялық жабдықтар, инновациялық графикалық бағдарламаларды мен оны жоғары сапалы
жарнамалық өнім ретінде пайдалану қызметтері көрсетіледі.
Түйін сөздер: графикалық дизайн, ақпарат, технология, инновация, ақпараттық коммуникация, плакат,
афиша, полиграфия.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ВЛИЯНИЕ И СВЯЗЬ В СФЕРЕ ГРАФИЧЕСКОГО
ДИЗАЙНА
В этой статье анализируется влияние графического дизайна на информационные технологии.
Охарактеризована роль графического дизайна в наше время и его особенности. Кроме того, учитывая
развитие индустрии графического дизайна и ее связь с информационными технологиями, внедрение
науки и техники в преподавание информационных технологий с точки зрения прибыли для создания
психолого-педагогических условий, ведущих к комплексному обучению будущих поколений.
В настоящее время дизайн - это феномен, который представляет собой культуру и эстетику массового
производства, массового потребления, рынка и среды обитания человека. Исключительная роль в этом
процессе заключается в графических дизайнерах. Графический дизайн был активным во многих областях
производства и торговли, чтобы максимизировать свой доходный подход к массовому потреблению, а
практика графического дизайна призвана помочь дизайнеру рекламы иметь дело с прошлым
десятилетием. Основой графического дизайна является понимание его сложного сервиса, обеспечение его
местоположения, современного печатного оборудования, инновационных графических программ и его
использование в качестве высококачественного рекламного продукта.
Ключевые слова: графический дизайн, информация, технологии, инновации, информационные
коммуникации, плакат, афиша, полиграфия.
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INFORMATION TECHNOLOGIES THEIR INFLUENCE AND COMMUNICATION IN THE SPHERE
OF GRAPHIC DESIGN
This article analyzes the impact of graphic design on information technology. The role of graphic design in
our time and its features are characterized. In addition, considering the development of the graphic design
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industry and its connection with information technology, the introduction of science and technology into the
teaching of information technology in terms of profits for the creation of psychological and pedagogical
conditions leading to the comprehensive education of future generations, business and talent, creativity, free
development. said.
At present, design is a phenomenon that constitutes a culture and aesthetics of mass production, mass
consumption, market and human habitat. The exclusive role in this process lies in graphic designers. Graphic
design has been active in many areas of production and trade to maximize its revenue-driven approach to mass
consumption, and the practice of graphic design is designed to help the advertising designer to deal with the past
decade. The basis of graphic design is its understanding of its sophisticated service, providing its location,
modern printing equipment, innovative graphics programs and its use as a high-quality advertising product.
Keywords: graphics design, information, technology, innovation, information communications, poster,
вillboard, printing.
Әлемді қамтыған жаhандану дәуірінің дамуына елеулі ықпал етіп отрыған қоғамның барлық
салаларын ақпараттандыру үдерісі қарқынды түрде іске асырылуда. Осы орасан зор әлемдік құбылыс
біздің еліміздің дамуы бағытына айтарлықтай әсер етуде. XXI ғасырдың жаңа ақпараттық технологиялар
ғасыры деп аталуы адамзат өркениетінің дамуының келесі сатысына енгендігін білдіреді. Дүниежүзілік
көлемде өтіп жатқан техникалық прогрестің кезекті даму тармағына сай болу экономикалық дамудың
жаңа жағдаятына бейімделуді көздейтін кез келген елдің басты мақсатына айналмақ. Демек, осы ұлы
көштен өз орынын табу біздің еліміздің де басты мүдделерінің бірі болмақ. Осындай ауқымды да
маңызды қызметті іске асырудың жолдарын анықтайтын құзыретті мемлекеттік органдар мен қоғамдық
институттардың міндеттері болып табылады. Жаhандану дәуірінің талаптарына сай даму саясатын
жүргізе отырып, ұлттық мүддемізге лайықты сара жол табуымыз қажет. Заманауи озық ақпараттық
технологияларды тиімді қолдану арқылы қоғам салаларын ойдағыдай дамытудың бірден-бір кепілі оларды жетік меңгерген мамандардың болуы. Бұндай мемелекеттік маңызы бар мәселені шешу қоғамдық
институттың бірі болып саналатын кәсіби білім беру саласына жүктеліп отыр [1].
Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. Ххі ғасыр- білімділер ғасыры болмақ. Жаңа кезеңге бет бұру
оңай емес. Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең ақпараттық
кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық коммуникациялық
технологиялар педагогтар қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр.
Болашақ мамандарға ақпараттық білім негіздерін беру, ақпараттық технологияны өзіндік даму мен оны
іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу ісәрекетін жүзеге асыру. Педагогикалық үдерістің тиімділігін арттыруға, студенттердің білім, білік, дағды
сапаларының жақсаруына септігін тигізетін ақпараттық технологияның түрлері көп ықпал етеді. Дизайн
саласына қажет мамандарды даярлығын қалыптастыруға бағытталған компьютерлік технологияларды
қолданудың бірізді жүйесі болып табылады. Болашақ маманды даярлауға қажетті заманауи оқыту
технологиясының ең бастысы компьютерлік технологиялар деп пайымдаймыз. Себебі заманауи
компьютерлердің мүмкіншіліктері жоғарыда аталған ақпараттық технологиялардың басым көпшілігін
қамтиды және оларды қолданудағы ең басты буын болып табылады.
Адамзат қоғамының дамуына сай ақпаратты тарату тәсілдері де дамиды. Ең бірінші ақпаратты ауызша
тарату, содан кейн жазбаша тарату, кейінде техникалық құралдар арқылы тарату пайда болды. Ақпарат
қорының ұлғаюына байланысты ақпаратты сақтау, өңдеу және тасымалдау тәсілдері қолданыла басталды.
Ақпарат білім көзі болып табылатындықтан, білім беру жүйесінде ақпараттық оқыту технологиялары
пайда болды. Өткен ғасырдағы техникалық прогрестің дамуы салдарынан компьютердің пайда болуына
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байланысты ақпараттық технологиялар адамзат қоғамының барлық салаларында қолданысқа ие болды.
Ақпаратты компьютердің көмегімен өңдеу мен тарату тәсілі ретінде ақпараттық компьютерлік
технологиялар пайда болды.
Қазіргі ақпараттандыру дәуірі оқу үдерісінде ақпараттық технология мүмкіндіктерін кең көлемде
қолдануды қажет етеді. «Білім беру жүйесін ақпараттандыру - кәсіби даярлаудағы берілетін білім сапасын
көтеруді жүзеге асыруға бағытталған үдеріс, еліміздің ұлттық білім жүйесінің барлық түрлерінде қазіргі
технологияларды тиімді ақпараттық технологияларға алмастыру, оларды сүйемелдеу және дамыту, нақты
жүзеге асыру шаралары» болып табылады. Әлемдік ғылым мен тәжірибеде ақпараттық технологияны
оқыту үдерісіне енгізу келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы
мол, еркін дамуына жол ашатын психологиялық, педагогикалық жағдай жасау үшін тигізер пайдасы зор.
XX ғасырда дизайн жаппай өндірістің, жаппай тұтыныстың, нарықтың және адамның өмір сүру
ортасының мәдениеті мен эстетикасын құрайтын феномен болып табылады. Осы үрдістегі айрықша роль
графикалық-дизайншылардың еншісінде. Графикалық дизайн оның жаппай тұтынуға бағытталғанын
сипаттайтын барынша жоғары табыс табу мақсатында өндіріс пен сауданың көптеген салаларында
белсенді қызмет етеді. Қазіргі кезде графикалық дизайнның тәжірибесі осыдан бұрынғы он жылдыққа
қарағанда жарнамадан көзге ұрады. Бүгінде жарнамалық дизайн дизайншының араласуынсыз мүмкін
емес.
Біздің қазіргі заманымызда графикалық дизайн ролі тұтастай әртүрлі ақпараттық құралдарға бағына
отырып аса жоғары мәнге ие болды. Графикалық дизайн көркем өнердің жетістіктеріне сүйене отырып, өз
құралдарын жаңа, шрифті композициялармен мультификациялық, компьютерлік нышандармен толыға
түсті. Дизайнның бұл түрі ақпаратты көзбен, басқа да көру құралдарымен көріп, түсінуімен байланысты.
Бұл қалада және көлік жолдарындағы, сондай ақ, барлық графикалық дизайн деген түсініктерді
біріктіретін плакаттар шығару, журнал кітап пен газет өнімдері, тегіс қабырғалар мен ғимараттардың
қасбетіне салынған суперграфика, телехабарлардағы графикалық қондырғылар, дүкендер мен көрмелерді
көркемдеу, көрнекі үгіт, фирмалық стильдерде қолданылады. Бұл көріністік стильдерде жобалаудағы
шешімдердің сезімдік табиғатын көрсетіп, ойға да қиял ерік беріліп, кейде көркемдеу дизайнында
ойнақы әзіл көріністер де байқалып отырады. Онда суретшілер нақты кеңістіктен бөлек бір сәттік немесе
ұзақ есте қалатын сезімдік ахуал жасауға тырысады. Қазіргі дизайн оның түрлі сипаттарымен, оның
арасында графикалық дизайны ерекше орын алатын сипатында беріледі. Графикалық дизайнның аяғына
белсенді тұруы XIX ғасырдың соңында жасалатын нысандардың диапазонының кеңеюімен, олардың
үлгілерінің күрделіленуімен, жаңа бейнелік-кескіндеу құралдарының, сомдай әдістеріне байланысты
жүрді. Бұрын бұл үрдіс дизайн-жобалаудың ғылыми-техникалық базасының жеткіліксіздігімен тежеле
беретін еді.
XIX ғасырда «афиша» терминінің кең қолданылғаны жаппай баспа өнімінің қарқынының өскенін
білдіреді. Француздың «affiche» термині ашық жерде ілінген хабарландыру деген ұғымды білдіретін. Бұл
кезде кез келген жаппай баспа өнімін сурттеуге пайдаланылды. Графикалық дизайнның аяққа тұруына
«плакат» термині де сол «афишамен» қатар жүрді. Кейінгі латын тілінің «placatum» сөзінен шыққан осы
термині де хабарландыруды айтып тұр. Ол көрнекті жарнаманың, агитацияның, насихаттау мен
нұсқаулықтарға оқытудың құралына айналды.
XX ғасырдың басында бейнелік-кескінді нысан- плакаттың таралуы графикалық дизайнның өзін-өзі
танытуына қатты ықпал етті. Плакаттар оларды жалпы қызықтап, тамашалауға арналып, полиграфиялық
тәсілмен көбейтіледі. Бұл плакаттың арзандығына байланысты оны тым тартымды ете түсті. Ол жаппай
көрерменнің эмоциясына әсер ете де білді. Плакат кең тарала беріп, көптеген суретшілер жай, мән бермей
кете алмайтын жаппай өнердің ерекше түріне айналды. 1923 жылы Б.Земенков «афиша-плакат»
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ұғымының қатынасын арнайы мақалада: «Афиша тек хабарландырады. Оның бейнелеу мүмкіншілігі
шрифтінде ғана. Плакат болса, көрсете алады, оның сендіру қабілеті жоғары"деді [2].
Графикалық дизайн түрлерін қалыптастыру мақсатына келсек, біз оны көркем кескіндеменің пайда
болуымен тығыз байланысты екенін атап өткеніміз жөн. Осындай графикалық дизайнды қалыптастыру
тұрғысында, графикалық бейнелерді адамдар өздері сақтықпен көрсетуге кез келген әрекеттер жасауға,
және белгілі бір бағытталған эмоциялардың пайда болуын қарастырды. Графика тиімді түрде ұрандарды
қарапайым тілмен қалыпты жағдайда көрсетуге тырысты. Уақыт арнасымен оларды алмастыру үшін
плакат - постерлер, яғни өзінен-өзі жабыстырылатын синтетикалық материал – винилден жасалатын түр.
Соңғы кезде винильді плакаттар транспорттық құралдардың жоғарғы жағында орналасатын кермелер
үшін қолданыла басталды. Қазір сыртқы жағында бірнеше жарнамалық хабарламаларды жапсырып алған
автобустар, тролейбустар, трамвайлар үйреншікті құбылыс ретінде кірігіп кетті.
Біздің елімізде графикалық дизайнның аяққа тұруы, ең алдымен, суретшілердің плакат саласындағы
кәсіби шығармашылығына байланысты болды. Графикалық дизайнның көптеген технологиясы плакаттан
«шықты» десе де болады. Плакаттың міндеттің бағытын ескерген бейнелеу құралдарының (плакат-жазық,
жарнамалық плакат, нұсқаушылық плакат, т.б.) жинақталуы мен ұлғаюы орын алды. Бейнелеу
құралдарының санқилылығын плакатта көрсетуге болады деп есептелді. Осы кезде «афиша» терминінің
бейнелеу қасиеті тек шрифтімен көрсетілетін қарапайым хабарландырумен байланысты қарастырыла
бастағаны кездейсоқ емес.
1920 жылдың басында «полиграфия», «жарнамалық графика», «индустриалдық графика», «жаппай
графика», «қолданбалы графика» деген сияқты терминде ене бастады. Олардың барлығы декоративтік
және утилитарлық міндеттерді атқаратын тұрмыстың көркем бұйымдарына қатысы бар. Олардың пайда
болуы кестелік дизайн бұйымдарын жасаудың шынайы тәжірибесін ғана емес, жобалау қызметінің
шынайы үрдісі онсыз алға жылжу мүмкін емес, теоретикалық сомдау бұйымына айналғанын көрсетеді.
Графикалық дизайнының ресми туған күні 1964 жылы Цюрихте өткізілген ICOGRADA (графика
дизайны ұйымының халықаралық қоғамы) қоғамының алғашқы конгрессімен белгіленді. Онда
графикалық дизайншысы кәсібінің ерекшеліктері, оның басқа дизайн мамандықтарының арасындағы
алатын орыны талқыланды. Кәсіп мәртебесінің және оның міндеттерінің анықталуы графикалық
дизайнның дамуына зор үлес қосады. Аяққа тұру кезеңінің біршама ұзаққа созылуына қарамастан,
графикалық дизайн 1964 жылы қоғамның мәдени, қоғамдық-экономикалық салаларында белгілі бағытта
өз орнын иелене бастады. Бүгінгі күні ол ақпараттық қоғамның басты коммуникативтік құралы. Демек,
нарықтық қарым-қатынас кезінде қалыптасқан графикалық дизайн жарнамалық бизнестің арқасында
дизайнның өзге түрлерінің арасынан топ жарып шықты. Бүгінде жарнамалық бизнес дизайншының
қатысуынсыз еш мүмкін емес. Жаппай өндірістің есепшіл сұранысын қанағаттандыру құралы ретінде
туған кесте дизайны әлеуметтік-мәдени құбылысқа айналып барады [3].
Графикалық жарнамалық мысалдар арасында ортақ ескерту белгілерін еске алады, талапты
ақпараттарды барынша аз уақыт кезеңі ішінде пайдалануға болады. Қазіргі заманғы графикалық
дизайнның қысқаша тарихын қарау, замануи дизайндағы адамның жеке түрде қызмет ретінде жобалауына
және біртіндеп пайда болу мен дамуын көрсетуге мүмкіндік береді. Графикалық бейнелер техникалық
сызу, геометрия, өнер сияқты аралас салаларға байланысты пайда болды. Жеке секторлардың біртіндеп
жақсаруына байланысты, нысанда графикалық дизайнды қалыптастыру және дамыту үшін қазіргі таңда
түрлі алғышарттар тапсырысқа енді. Графикалық дизайнның негізінде оның күрделі қызметін түсіну үшін
сонымен қатар ол өзіне орналасуын қамтамасыз ете отырып, қазіргі заманғы полиграфиялық жабдықтар,
инновациялық графикалық бағдарламаларды және оны жоғары сапалы жарнамалық өнім ретінде
пайдалану үшін қамтамасыз етіледі.
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Графикалық дизайнның дамуының әлеуметтік мәдени факторларына келетін болсақ оның
санқилылығы, көбіне сұраныстарының сантүрлілігіне, олардың түсініктемелерінің сан қилылығына
байланысты. Графикалық дизайн артық өндіру дағдарысына тап болған, «үстеме» экономиканың қызметі
үшін қажет. Ақпараттық құралдар жаппай тұтынушының құндылық ұстанымдарын қалыптастыруда
негізгілеріне айналды. Егер бұрын графикалық дизайнның нысаны тауар туралы ақпарат берумен ғана
шектеліп қоятын болса, енді адамдардың санасына осы тауар немесе қызмет көрсетілмесе күніңіз қараң
қалады деген пікірді миыңызға құя беру бүгінгі күнгі қаптаған жарнамалардың басты міндетіне айналды.
Жарнама дәл осы түйсік асты санаға, ұтымды түйсіктелмеген сұранысқа әсер ете отырып, артық
өндіріске тән «ұтымсыз» сұраныстың негізін қалайтынын айтып кеткен жөн болар еді. Мұндай
сұраныстың мақсаты тауарды пайдалану емес, басқа тұтынушылардың осы тауарға қатысты әдебіне
қатысты осы тауардың сәнділігіне қатысты, жарнама санаға сіңіріп қойған әдептік ұстанымдарға бой
алдыру.Графикалық дизайнның коммерциялық нысандары, көбіне жарнама бұқара санасын билеудің
мықты құралы. Жарнаманың сәтті жасалуы, нарықта бір нәрсені: фирманы, қызметті, өнімді
жылжытуға, оның бәсекеге деген қабілеттілігін арттыратын, тартымдылығын, даралығын,
танымалдылығы мен сұранысын арттыруға деген ашкөз талпыныс визуалды шешімі оны құраушы
сипаттарының бірі болып табылатын, кешенді жарнамалық жоба жасауға байланысты. Жарнама
графикалық дизайнның нысаны ретінде, бірінші кезекте сатудың санына көзделген нарықтық табысқа
жетуге бағытталған. Дизайнер оның нысандары сатуды ынталандыру құралы және таңбалық-реміздік
міндет атқаратындықтан, пайда табуды көксейді. Адам жаппай мәдениетте ең алдымен, тұтынушы
ретінде. Бүгінгі күнгі жаппай тұтыну дәуірінде негізгі міндеті ретінде болмаса да, қажетті міндеттерінің
бірі ретінде – жарнама қызметін көрсетпейтін графикалық дизайн нысанын атап көрсету аса қиынға
соғады.
Графикалық дизайн қазіргі таңда нағыз ықпалдастыру мамандық ретінде жұмыстағы қиындықты
біріктіретін, түрлі кәсіби пәндер қағидаттары мен әдістерін көп деңгейлі визуалды нақтылық
тақырыбында көрсете біледі. Сонымен визуалды бейнелерді мәтін, қашықтық пен қатар қозғалыс, уақыт,
интерактивтілік, көрнекі сурет, ғарышты, графикалық дизайн шеберлері экономикалық маркетинг және
мәдени қарым-қатынаста байланыстырып түрлі құралдар мен жұмыс істеп келеді. График дизайнерлер
өз қызметтерін анықтау ретінде көркем-техникалық жобалау көркем немесе жобалау инновациялық
түрде көрсетеді. Дизайнда инновациялық процестер нағыз өсудің инновациялық жүйенің қалыптасу
процесі болып табылады. Графикалық дизайн бұл нағыз барлық өнімдерді сатуға ынталандыруға
бағытталған инновациялық жүйе. Инновациялық процесс даму, жобалау тұрғысында, графикалық дизайн
саласында ерекше рөл атқарады. Әсіресе жарнама дизайны инновациялық тұрғыда кеңінен ерекшеленеді.
Бүгінгі әлеуметтік, экономикалық тыныс-тіршілігімізді жарнамасыз көзге елестету қиын. Жарнама
қазіргі таңда сауданың нағыз қозғалтқышы ғана емес, сонымен қатар жалпы даму дәрежесінің де бірегей
көрсеткіші болып саналады. Біздің талдауымызша зерттелетін проблемалардың ең күрделі аспектісі инновациялардың анықтау міндеті болып табылады.
Графикалық дизайны жаппай ақпараттандыру саласында күшейіп алды. Оның нысандары жарнамада,
кинода, теледидарда, баспа қызметінде, т,б. әлеуметтік салаларда қолданылады. Көріністік мәдениеттің
дамуында компъютерлік графиканың дамуы, жарнамалық роликтердің жасалуы жаңа бейнелеу пішінінің
құрылуы өте маңызды болып табылады.Көріністік бейнелеу, бейнелілік- ерекше графика дизайнына ие
оның нысандарын анықтайтындықтан, эстетикалық сипаттарына сай қарастырылатындықтан, кез келген
дизайн-шешімнің міндетті сипаты болып табылады [4].
Қазіргі уақытта кәсіби даярлау мен оқытуда ақпараттық-технологияны қолданудың маңызы ретінде
бірнеше негізгі бағыттарын ерекшелеп көрсетуге болады:
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ақпараттық технологияны кәсіби даярлауда көрнекілікті арттыру, әр түрлі нысан мен үдерістерді
үлгілеу, оқу материалын жүйеге келтіру мен логикалық реттеу, жаттықтыру, меңгерілген білімді бақылау
үшін көрнекілік құрал ретінде пайдалану;
оқытудың әр түрлі формасын жүзеге асыру: дербес, ұжымдық, өзіндік, қашықтықтан оқыту.
Оқыту үдерісін автоматтандырылған оқыту жүйелерін қолдану арқылы автоматтандыру;
әр түрлі пәндер бойынша компьютерлік оқу курстары мен дизайн программаларының әдістемелік
кешендерін жасақтау;
ғылыми негізделген компьютерлік оқу программаларының сценарийін жасау, педагогикалық
программалық құралдардың сапасын сараптау мен оны бағалау;
білім беру жүйесінде компьютерлік телекоммуникацияны қолдану;
білім беруді
басқаруда ақпараттық
технология құралдарын кәсіби
қолдануға баулу
(басқарудың автоматтандырылған жүйелері, автоматтандырылған жұмыс орындары);
психологиялық-педагогикалық зерттеулерде ақпараттық технология құралдарын қолдану.
Дамушы сұраныс үрдісі коммуникация пішініне айналуда, ал, нысандары- олардың қимыл-қозғалысы
адамға өзге адамдармен әлеуметтік қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндік беретін коммуникативтік
құралдарға, белгілерге айналуда. Графикалық дизайның мәдениетті көрсету сұранысын іске асыра келе,
заманауи ақапараттандыру ортасының ажырамас, бітұтас бөлшегіне
айналауда. Ол «көріністі
түсіндіруші», ақпаратты миллиондаған адамға түсінікті тілге аударушы. Бейнелік таңбалардың көмегімен
ол адресатқа ұзақ сөздермен түсіндіріп жатпастан-ақ, кез келген дерлік деректі жеткізе алады» деп
таныстырады. Бүгінгі заманның жаппай мәдениетінде басымдылық көрсететін дәл осы көріністік үрдістер
графикалық дизайнмен байланысты. Осы кезде дизайн - айрықша, бір уақыттарухтандырушы және
рефлексілі салмақты өнер болып қалуда.
Қорыта айтқанда, біз уақыт өте келе жаңа жаңалықтарды жалғастырамыз деп ақылға қонымды
сеніммен айта аламыз барлық нәрсе өз жолымен келеді. Орасан зор өлшемдегі инновациялық атауға түрлі
процестерде қатысушылардың және көрнекті суретшілердің өнерлері шын мәнінде замануй өнердің
табысы десек те болады. График суретшілердің негізгі жұмысының ажырамас бөлігі бұл олардың қолға
алған қоршаған ортаны және кез келген идеяларын инновациялық тұрғыда көрсету болып табылады.
Қазақстанның заманауи көркем шығармаларында шексіз мүмкіндіктер бар, олар өнердің «ескі» түрін
жаңартып, сондай-ақ ата-бабаларымыздың мәңгілік өшпес ежелгі өнер туындыларын жаңа түрінде
көрсетіп әр түрлі жаңа жолдар іздестіріп дамуда.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта
оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу – тәрбие үрдісінің барлық
деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді. Дизайн саласында қызмет ететін заман
талабына сай қалыптасқан кәсіби деңгейі бар, компьютерлік технологияларды жетік меңгерген
мамандарды даярлау осы күнгі өзекті мәселелердің бірі. Сол себептен жоғары оқу орындарында оқу
үдерісінде осы мәселені шешу жолдарын жетілдіру қарастырылуда. Аталмыш мәселенің дұрыс шешімін
табу жолында ізденіс жұмыстарын саралай келе, түсінгеніміз - жоғары оқу орнында компьютерлік
технологияларды оқу үдерісінде қажетті көлемде қолдану әлі күнге дейін шешімін таппауда. Оның басты
себептерінің бірі - орта буыннан жоғарғы жастағы мамандардың кәсіби компьютерлік білімдері мен
дағдыларының жоқтығы. Бұл мәселе төңірегіндегі ғылыми және әдістемелік жұмыстарды саралау
барысында жасаған тұжырымдамамыз кәсіби деңгейі жоғарғы маманды даярлау үдерісінде әлі де
шешімін табуды қажет ететін тың салалар жеткілікті. Солардың бірі - графикалық дизайн саласында
қызмет ететін болашақ маманның кәсіби деңгейді қалыптастыруға негізделген арнайы пәндерді оқу
барысында компьютерлік технологияларды қажетті көлемде қолдану мәселесі.
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Компьютердің техникалық негізі мен жұмыс істеу принциптерін білу, олардың әр түрлі қасиеттері мен
мүмкіншіліктерін білу, шыққан тегі мен тарихи даму жолдарын білу болашақ мамандарға компьютерлік
технологияларды саналы түрде келешек қызметтерінде қолдануға мүмкіншілік жасайды.
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Бұл мақалада кәсіптік білім беру жүйесі және кәсіптік білім беру жүйесіндегі болашақ
мамандардың даярлау сатысы туралы мағлұмат берілген. Оқу үрдісінде болашақ мамандардың
ақпараттық және коммуникациялық технологияларды тиімді қолдану, одан әрі жетілдіру әдіс-тәсілдері
қамтамасыз етілген. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіптік білім беру жүйесіне сай
меңгеру және оны іске асыру жолдары қарастырылған. Қазіргі кезде қолданылып келе жатқан жаңа
ақпараттық технологиялармен жұмыс жүргізудің мақсат-міндеттерін, сонымен қатар білім саласында
қолдану аясы қарастырылды. Кәсіптік білім беруде болашақ мамандардың жаңа ақпараттық
технологияларды пайдалану ерекшелігі маңызды орын алады. Ақпараттық құзіреттілікті
қалыптастырудың басты мақсаты - ақпаратты беру, түрлендіру және оны қолдану білімдерімен
қаруландыру, олардың компьютерлік технологияны өз қызметтеріне сай еркін, тиімді пайдалана алу
қабілеттерін қалыптастыру.
Түйін сөздер: Кәсіптік білім беру жүйесі, кәсіптік оқыту, АКТ құралдары, интерактивті тақта,
мультимедия, интернет кеңістігі, электронды оқулық, құзыреттілік
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В этой статье представлена информация о системе профессионального образования и этапе
подготовки будущих специалистов в системе профессионального образования. В учебном процессе
будущим специалистам предоставляются методы их эффективного использования и дальнейшего
совершенствования информационно-коммуникационных технологий.Развитие информационных и
коммуникационных технологий в соответствии с системой профессионального образования и способами
ее реализации. Рассмотрены цели и задачи работы с новейшими информационными технологиями, а
также сфера применения в области образования.Особенность использования новых информационных
технологий будущими специалистами имеет особое значение в профессиональной подготовке. Основной
целью формирования информационной компетентности является оснащение знаниями передачи,
модификации и применения информации, формирование их способности использовать компьютерную
технологию свободным, эффективным образом.
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This article provides information on the system of professional education and the stage of training future
specialists in the system of vocational education. In the educational process, future specialists are provided with
methods for their effective use and further improvement of information and communication technologies.
Development of information and communication technologies in accordance with the system of professional
education and ways of its implementation.The goals and tasks of work with the newest information technologies,
as well as the scope of application in the field of education are considered. The peculiarity of the use of new
information technologies by future specialists is of particular importance in vocational training. The main
purpose of forming information competence is to equip knowledge transfer, modification and application of
information, the formation of their ability to use computer technology in a free, effective manner.
Keywords: Vocational education system, vocational training, ICT tools, interactive whiteboard, multimedia,
internet space, electronic textbook, competence.
Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылы 10-шы қаңтардағы Қазақстан халқына жолдауында «Цифрлы
Қазақстан» блім берудің жаңа сапасына тоқталып өтті. Елбасы жолдауда « Барлық жастағы азаматтарды
қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету қажет. Білім беру
бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді меңгеру
қабілетін дамыту болуға тиіс. Оқытудың мазмұндылығы заманауи техникалық тұрғыдан қолдау көрсету
арқылы үйлесімді түрде толықтырылуға тиіс.
Цифрлық білім беру ресурстарын дамыту, кең жолақты Интернетке қосу және мектептерімізді
видеоқұрылғылармен жабдықтау жұмыстарын жалғастыру қажет.
Жұмыс берушілерді тарту арқылы және халықаралық талаптар мен цифрлық дағдыларды ескере
отырып, техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын жаңарту керек. «Баршаға тегін кәсіптіктехникалық білім беру» жобасын жүзеге асыруды жалғастыру қажет. Орта мектеп пен колледждер және
жоғары оқу орындары үздік оқытушыларының видеосабақтары мен видеолекцияларын Интернетте
орналастыру керек. Бұл барлық қазақстандықтарға, оның ішінде шалғайдағы елді мекен тұрғындарына
озық білім мен құзыреттілікке қол жеткізуге жол ашады.
Жоғары білім беру ісінде жасанды интеллектпен және «үлкен деректермен» жұмыс істеу үшін ақпараттық
технологиялар бойынша білім алған түлектер санын көбейту керек. Жоғары оқу орындары шетелдердің
жетекші университеттерімен, ғылыми орталықтарымен, ірі кәсіпорындарымен және трансұлттық
корпорацияларымен бірлескен жобаларды белсенді түрде жүзеге асыруы қажет. Өзінің тарихын, тілін,
мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар
қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс.» -деп қорытындылады.[1]
Кәсіптік білім беру жүйесі - бұл кәсіби және жоғарғы білім беру мекемелері, оның ғылыми және
ғылыми – әдістемелік органдары және олардың басқару жүйесімен қоса жиынтығы. Кәсіптік білім беру
жүйесінің құрылымы:
-Бастауыш кәсіптік білім беру;
-Орта кәсіптік білім беру;
-Жоғарғы кәсіптік білім беру;
-Жоғарғы білімнен кейінгі кісіптік білім беру;
-Қосымша кәсіптік білім.
Бастауыш кәсіптік білім – кәсіптік мектептер мен лицейлерде негізгі жалпы білім базасында орта
білім берумен бірге белгілі бір кәсіп саласы бойынша жұмысшы қызметкерлер даярлайды. Оқу мерзімі
кәсіптік мектептерде – 2-3 жыл, ал кәсіптік лицейлерде – 3 жыл. Орта кәсіптік білім – колледждер мен
36

училищелерде білім алады.. Орта білім базасында кәсіби бағдар бойынша конкурстық негізде беріледі.
Оқу мерзімі 3-4 жыл. Жоғарғы кәсіптік білім беруді: университетер, академиялар, институттар мен оларға
теңестірілгендер (консерваториялар, жоғарғы мектеп, жоғарғы училище) бере алады. Жоғарғы оқу
орындары жалпы орта білім беру, бастауыш және орта кәсіптік білім негізінде білім беру
бағдарламаларын жүзеге асырады. Жоғарғы білімнен кейінгі кәсіптік білім алуы үшін арнайы жоғары
білікті мамандығы мен академиялық «Магистр» дәрежесі болуы керек.
Кәсіптік білім - бұл белгілі бір жүйеде кәсіп бойынша алынған білім, білік, дағды жиынтығы және оны
тиісті кәсіптік ортада пайдалана білудің ережелеоі мен нормалар тәртібі.
Кәсіптік оқыту - бұл оқушы мен инженер-педагогтың кәсіп бойынша ғылыми-техникалық ілімді
игеру мен кәсіптік білім, дағды қалыптастыруда бірлескен іс-әрекет.
Кәсіптік мектеп педагогі - бұл кәсіптік оқыту мен тәрбиелеудің негізін меңгерген, өз пәні
бойынша білім, білік, дағдылық дайындығын толық меңгерген инженер-педагог[2].
Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген
ұғымдар мен нормаларды және тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру үшін педагогтардың
кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері туындылап отыр. Мұғалімдерге қойылатын
талаптардың бірі – оқытудың жаңа технологияларын меңгеру. Осындай аса қажетті технологиялардың
бірі – ақпараттық - коммуникациялық технологияларды (бұдан кейін АКТ) пайдалану. АКТ - ны игеру
қазіргі заманда әрбір жеке тұлға үшін қажетті шартқа айналды. АКТ - ның дамуы кезеңінде осы заманға
сай білімді шәкірт тәрбиелеу мұғалімнің басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру
процестерінің қарқынды дамуы жан - жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды
талап етеді.
«АКТ құралдары» дегеніміз – микропроцессорлық және жаңа АКТ негізінде қызмет атқаратын,
ақпаратты таратудың жаңа құралдары мен жүйелері, ақпаратты жинақтау мен олардың қорын жасау,
сақтау мен өңдеу, оларды жан - жақты таратуды, одан қалды компьютерлік жүйелердің ақпараттар
қорына енуді қамтамасыз ете алатын программалық, программалық - аппараттық және техникалық
құралдар мен құрылымдарды айтамыз. АКТ - ға жататындар: ЭЕМ, дербес компьютерлер, терминалдық
құралдардың жинақтары, жергілікті есептеу жүйелері, мәтіндік және графикалық ақпараттардың
құрылымдары, көлемі үлкен мұрағаттық ақпараттарды сақтау құралдары, аудиовизуалдық ақпарттарды
бақылайтын құралдар мен құрылымдар, машиналық графика жүйелері, программалық кешендер,
жергілікті желілер, әлемдік деңгейде ақпарат алмасуын қамтамасыз ететін қазіргі кездегі байланыс
құралдары.
Жаңа АКТ - ны сабақта пайдаланудың тиімділігі:
- Оқушының еркін ойлауына мүмкіндік береді;
- Ақыл - ойын дамытады;
- Шығармашылық белсендігін арттырады;
- Ұжымдық іс - әрекетке тәрбиелейді;
- Тіл байлығын жетілдіреді;
- Жан - жақты ізденушілігін арттырады.
АКТ - ның негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі қоғам сұранысына сай, өзінің өмірлік іс - әрекетінде дербес
компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан - жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу.
Білім беруде АКТ - ны пайдалану мен оқушылардың құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабына
сай АКТ - ны, электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру
үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. АКТ - ны сабақта пайдалану кезінде
оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды.
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Сонымен қатар АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында мектеп оқушыларының оқуға, білім алуға
деген ұмтылысының артуы АКТ құралдарымен жұмыс істей алу жаңалығымен ғана емес, сонымен
берілетін оқу тапсырмаларын қиындық деңгейі бойынша реттей алу мүмкіндігінен, тапсырманың дұрыс
нәтижесі үшін марапаттай алу қызметінен де байқалады. Заманауи АКТ құралдарымен жұмыс істеу
оқушыларды ұқыптылыққа, нақтылыққа, берілген тапсырмалардың нәтижелі орындалуына, басты
мәселеге назар аудара білуге баулиды, сондай - ақ, АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында
оқушылардың өзінің жеке іс - әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға тәрбиелейді[3].
Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген АКТ құралдары:
- Интерактивті тақта;
- Мультимедия;
- Интернет кеңістігі;
- Электронды оқулық.
«Интернет» деген термин ағылшынның «international net» деген сөзінен, аудармасында
«халықаралық байланыс» деген ұғымды береді. Интернет жүйесі арқылы тіл үйренуші тіл өкілімен тура,
тікелей байланысқа түсе алады, шетел тілі сабағында Интернетке қосылу арқылы шынайы қарым-қатынас
үлгісін жасауға болады. Табиғи тілдік ортада тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана отырып, тіл
үйренушілер айтылымдарға спонтанды түрде, түрлі тілдік формулаларды қолдана отырып, жылдам
жауап беруге дағдыланады.
Интернет жүйесінің келесі ақпараттық қоры мен ресурстарын шетел тілі сабағында пайдалану
бірден-бір тиімді болмақ:
•электрондық пошта( e-mail), телеконфереция, видеоконференция;
•жеке ақпараттарды жарыққа шығару мүмкіндігі немесе басқаша айтқанда Web
•серверге жеке шығару;
•ақпараттық каталогтар (Yahoo, InfoSeek/ UltraSmart, Galaxy) іздеу жүйесі (Altta, Vista, HotBob, Open
Text), жүйе ішіндегі әңгіме( Chat).
Оқу үрдісінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін қажет:
-Бір қалыптылықты пайдаланбау, деңгейлер бойынша (білу, пайдалану, қолдану) оқушылар әрекетін
ауыстырып отыру;
-Баланың ойлау (зерделеу) қабілетін дамытуға бағытталу, яғни елестету, салыстыру, байқағыштық
жалпыдан негізгіні айыра алу, ұқсастықты табу қасиеттерін дамыту;
Компьютерлік технологияны пайдалана отырып дарынды, орташа және үлгерімі төмен оқушыға
сабақты ойдағыдай меңгеруіне мүмкіндік туғызу;
Оқушының есте сақтау қабілетін ескеру (жедел, қысқа мерзімді және ұзақ уақыттық есте сақтау).Оң
мотивацияларды қалыптастыру – мұғалімнің кәсіби міндеті. Мотив оқушының танымдық
қызығушылықтары, жаңа білім, іскерлік, дағдыны меңгерудегі қажеттіліктерімен тығыз байланысты.
Жағымды жағдай туғызу үшін оқушыны коммуникативтілікке бағыттап, сабақта оқушы іс - әрекетін
ынталандыратын ерекше сабақ формаларын таңдау керек. Мұғалімдердің тәжірибесі көрсеткендей,
дәстүрлі емес сабақтарды ұйымдастыру оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттырады. Бүгінгі күнде
мұғалімдер оқушылардың жемісті және тиімді іс - әрекетін ұйымдастыру үшін белсенді
түрде дәстүрлі емес сабақтарды пайдалануда. Дәстүрлі емес сабақ түрлеріне видеосабақтар, интернет
сабақ, спектакль - сабақ, саяхат - сабақ және т. б. жатқызуға болады.
Әрбір ұстаздың алдына келген бала да әртүрлі ойлау қабілетінде болады, мысалы кейбірі шапшаң
ойлап, тез жұмыс істесе, кейбірі тақырыпты баяу қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан
қарап шығу тиімді болып табылады. Осы орайда АКТ құралдарын пайдалана отырып презентация
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құралдары арқылы сипаттап, артынан осы материалдарды флеш - карталарына салып берудің тиімділігін
білеміз.
Видео - сабақтарды қолдану мен презентацияларды демонстрациялау оқу құралы ретінде қиялды,
абстрактілі ойлауды, оқытылатын оқу материалына және пәнге қызығушылықты арттырады.
Презентациялар бір жағынан оқушыларға жаңа материалды (иллюстрация, фотосуреттер, бейнелік,
дидактикалық материалдар, т. с. с.) көрнекті түрде көрсету құралы болса, екінші жағынан, мұғалімдерге
осы материалдарды және оны қолдану арқылы сабақты меңгерту процесін жеңілдетеді. Видео - сабақтар
педагогикалық технологияның алға басқан тағы бір қадамы. Оқушылардың ақпаратты теледидар,
компьютер және т. б. техникалық құралдардың көмегімен жақсы қабылдайтынын жақсы білеміз.
Қорыта айтқанда, ақпараттық - коммуникациялық технологияларды сабақта қолдану - бұл оның
нәтижелігіне қолайлы жағдайды жасаудың бірден – бір жолы, ал ол өз кезегінде бірлесе жұмыс
жасауға, адами қарым – қатынастарға себепкер болады. Оқытуға жаңашыл көзқарасты қолдану,
тәжірибеге бағытталған оқытудың үлкен жетістігі болып табылады , сондай- ақ оның сапасы алынған
білімнің нақты жағдайда мақсатқа жетумен қатар өмірдің сапасын көтеруде үлкен сұранысты
қанағаттандыруды қамтамасыз етеді[4].
Жаңа ақпараттық технологияларды кәсіптік білім беруде пайдаланудың ерекшелігі – бітіруші
түлектердің біліктілігін растау емтиханын ұйымдастыру және өткізу. Дербес компьютерлерге арнайы тест
бағдарламалары енгізіліп, бітіруші түлектер бітіру емтиханының тест сұрақтарына өз бетінше дайындалу
мүмкіндігіне ие болды. Білім – болашақ бағдары, кез-келген маман даярлайтын оқу орынның басты
міндеттерінің бірі – жеке тұлғаның құзіреттілігін дамыту. Құзірет – оқушының жеке және қоғам
талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс-әрекетіне қажетті білім дайындығына әлеуметтік
тапсырыс. Құзыреттілік – оқушының әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі.
Ақпараттық құзыреттілік – бұл жеке тұлғаның әртүрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге
асыру және ақпараттық – коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану қабілеті.
Оқушылардың түпкілікті құзіреттіліктері – білім берудің жаңа нәтижелер. Құзіреттілікті оқушының пән
бойынша игерген білім, білігінің жинағы деп қабылдауға келмейді. Ол – оқу нәтижесінде өзгермелі
жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып табылатын жаңа сапа.
Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудың басты мақсаты – оқушыларды ақпаратты беру,
түрлендіру және оны қолдану білімдерімен қаруландыру, олардың компьютерлік технологияны өз
қызметтеріне еркін, тиімді пайдалана алу қабілеттерін қалыптастыру. Басқаша айтқанда, бұл кеңістікке
ең алғаш еніп, оны жүйелі және кәсіби бағытта енуін қамтамасыз ететін оқытушы. Бүгінгі күні ақпараттар
ағымы өте көп. Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі түрде жеткізе
алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған, интерактивтік тақтаны пайдалана
алатын, Он-лайн режимінде жұмыс жасау әдістерін меңгерген мұғалім болуы тиіс.
Кәсіптік білім беруде ақпараттық технологияларды пайдалану мен оқушылардың ақпараттық
құзіреттілігін қалыптастыру үшін :
•кәсіптік білім беретін оқу орындарын қазіргі заманға сай жаңа ақпараттық құрал – жабдықтармен
жабдықтау, интерактивті тақталар мен мультимедиялық кабинеттермен және арнаулы пәндер бойынша
электрондық оқулықтармен қамтамасыз ету;
•кәсіптік білім саласында оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын пайдалану бойынша білім
жетілдіру курстарын жиі ұйымдастыру;
Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудан күтілетін нәтиже жаңа заманға сай ақпараттық
мәдениеті мен құзіреттілігі қалыптасқан, теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана алатын, информатика
пәнін басқа пәндермен байланыстыра алатын жеке тұлға қалыптастыру.
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«Қазіргі заманда болашақ жұмысшы мамандарды ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру
жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор
[5].
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Әлемдік тенденцияларды ескере отырып, Қазақстанда білім беру бағдарламаларын жетілдіру.
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Аңдатпа
Бұл мақалада республиканың тарихында жаңа кезеңнің қалыптасуы мен дамуына инновациялық
мәдени процестер туралы ақпаратты талқылайды.
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Abstract
In given article the information on new cultural procedure in one's capacity of education, new stage in
history of republic.
Keywords: innovation; education; culture; progress; trilingual; formation; formation; reform;
independence, perfection.
Современный образовательный процесс характеризуется противоречивыми тенденциями.
Народное образование, наука и культура получили широкое пространство для саморазвития, свободы от
идеологических стереотипов. Это позволило преодолеть схематизм и однообразие во всех структурных
элементах и звеньях духовной и культурной жизни. Начали функционировать колледжи, гимназии, лицеи
и многие другие частные школы. Стали издаваться новые учебные пособия,
как в средних
образовательных школах, так и в высших учебных заведениях. Улучшение экономической ситуации в
стране в начале нового столетия в целом позитивно отразилось на системе образования. Возобновилось
строительство новых учебных заведений. Стали выделяться средства на укрепление материальнотехнической базы организаций образования.
Целью системы образования является создание эффективно функционирующей национальной
модели образования, обеспечивающей качество образования, которое удовлетворяет потребности
общества в высококвалифицированных кадрах.Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи: приоритетность сферы образования в инвестиционной политике и стратегии
государства, привлечение сектора реальной экономики для укрепления и развития материальнотехнической инфраструктуры организаций образования;
повышение качества воспитания и обучения;
развитие научно-инновационной среды, внедрение новых информационных технологий;
создание единой национальной системы оценки качества всех уровней образования;
совершенствование системы управления образованием, развитие государственно- общественного
управления образованием; интеграция национальной системы образования в мировое образовательное
пространство. [3.72c.]
Ведущие учебные заведения Казахский государственный университет им. Аль- Фараби,
Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая., Казахский политехнический
университет и многие другие - открылись новые факультеты, университеты, академии, необходимые для
подготовки новых кадров специалистов в связи с инновационными технологиями, внедряющихся с
каждым днем для продвижения в будущее. Которые способны взять на себя ответственную задачу по
осуществлению независимой внутренней и внешней политики Республики Казахстан. Принимают
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студентов Международный Казахско- турецкий университет им.Х.А. Ясави в Туркестане, Институт
культуры в Уральске и многие другие высшие учебные заведения.
Расширились связи системы международного образования. Казахстанские ученики, студенты и
магистранты продолжают обучение за рубежом. Соответствуют новым уровням и требованиям структура и тематика научных поисков Национальной академии наук Республики Казахстан.
Организованы новые научно-исследовательские институты, как институт археологии им. А.Х.
Маргулана, институты космических исследовании, механики, и машиноведения, проблем информатики и
управления, физико-технический и др. Также расширяется сеть отраслевых академии наук. Работают
инженерная и сельскохозяйственная академии Республики Казахстан. Для присуждения ученых степеней
и присвоения и присвоения ученых званий, контроля качества диссертационных работ была создана
высшая аттестационная комиссия Республики[1.37c.].
Большую актуальность приобрела проблема возрождения казахского языка. Согласно закону о
языках и Конституции Республики Казахстан казахский язык объявлен государственным языком.
Осуществляется целый комплекс мер по переводу делопроизводства на казахский язык. Значительно
повышается роль государственного языка в работе средств массовой информации, увеличились казахские
школы, казахские детские сады и т.д., так же в образование внедрилось триединство языков – это один из
важных факторов общественного согласия. Для современного казахстанца владение тремя языками –
условие собственного благополучия. Многообразие культур и языков, как и их равное сосуществование,
является главным достоянием Казахстана, при этом эффективность трехязычия возможна только при
условии общепринятой идеологической основы: казахский язык – это государственный язык, русский
язык – язык межнационального общения, английский язык – ключ к мировым знаниям, признак
успешного человека.
Крупным событием в культурной жизни республики стал Всемирный конгресс казахов, впервые
собравший со всех концов планеты известных писателей и поэтов, художников и политологов, ученых и
бизнесменов и других соотечественников.
Начался новый этап в истории республики. С обретением независимости Казахстан вышел на
международную арену в качестве суверенного государства. 3 марта 1992г. Республика Казахстан
вступила в Организацию Объединенных Наций, стала членом Международного валютного фонда,
Международного банка реконструкции и развития. Всемирного банка, международной ассоциации
развития, многостороннего агентства гарантий инвестиций, Всемирной организации здравоохранения и
целого ряда других организации. Свыше ста стран признали наше государство, с многими из них
установлены дипломатические отношения на уровне посольств и представительств. Возрождается
культура и традиции народов Казахстана, растет национальное самосознание. Консолидируется казахская
нация, казахский язык стал государственным, возвращаются из небытия имена лучших представителей
казахского народа, восстанавливается история, созданы условия для расцвета национальной культуры,
приняты законы о миграции и гражданстве. В условиях экономического кризиса в Казахстане взят курс
на реализацию собственной модели экономических преобразований и перехода к рынку, исходящий из
наличия богатейших запасов природных ресурсов, необходимости формирования альтернативных форм
собственности регионов и субъектов хозяйственной деятельности, конверсии оборонного комплекса и
более рационального использования научно-технического и производственного потенциала. Активно
развивается вне государственный сектор экономики Республики Казахстан [2.78c].
Во внешнеэкономической политики широко используются иностранный капитал, техника и
технологии. Экспортно-импортные операции проводятся в основном через
республиканские
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внешнеэкономические структуры и развивается тенденция к переориентации республиканского экспорта
в развитые капиталистические страны.
Рыночные реформы проходят болезненно, в условиях глобального кризиса обостренной
социально-экономической обстановки. Но не смотря на трудности, общенациональное согласие
казахстанцев дает надежду на лучшее будущее, отраженное в новом государственном флаге Республики
Казахстан, где сине-голубой фон отражает единение и безоблачное небо, мир и благополучие, золотое
солнце- покой и богатство, степной орел- щедрость и зоркость, высоту помыслов, верх шаныраксимволизирует отчий дом.
Начало 90х годов стало временем важнейших исторических перемен, что связано с утверждением
независимости и суверенитета республики. Идет формирование нового духовного и культурного
пространства, в котором идея самоутверждения народа, возрождение его национального корня является
важнейшей задачей. 28 января 1993год Верховный Совет республики принял первую Конституцию
Независимого Казахстана, служащую фундаментом создания правового государства, гарантом
становления ее государственности, обеспечения независимости, успешного продвижения по пути
экономического, культурного и научно-технического прогресса [2.132c].
Согласно Конституции, Республика Казахстан демократическое и унитарное государство,
обеспечивающее равные права всем своим гражданам. Подчеркивается целостность, неделимость и
неприкосновенность ее территорий. Республика Казахстан высшей ценностью признает человека, его
жизнь, свободу и независимость, неотъемлемые права и осуществляет свою деятельность в интересах
гражданина и общества.
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Мақалада графикалық техникалардың бірі линогравюра техникасына үйрету барысындағы
шығармашылық ұстанымдар туралы сұрақтар қарастырылады.
ОБУЧЕНИЕ К ТВОРЧЕСКОЙ ЛИНОГРАВЮРЕ
Б.Т. Найманов – КазНПУ имени Абая, старший преподаватель кафедры «Дизайн»
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы о процессе творческой позиции одной из графических техник
и обучение технике линогравюра.
LEARNING TO CREATIVE LINOCUT
B.T.Naimanov – Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Senior Lecturer of the Department
"Design"
Abstract
In the article questions are examined about the process of creative position of one of graphic techniques
and educating to the technique линогравюра.
Суретшінің қағаз бетінде орындаған суреті бір дана және қайталанбас болып келеді. Барлық автор
жасаған қайта көшіру жұмыстары бірінші істеген туындының көшірмесі ретінде қалады.
Ал бірақ материалда орындалған графикалық бейнеден бірнеше басылым алуға болатын мүмкіндігіне
қарап оның әрбір алынған басылым жұмысы түпнұсқа болынып есептелінеді. Бұл эстамп және гравюра.
Гравюра деп бетіне сурет ойып салынған тақта да, сондай-ақ одан алынған басылымды да атайды.
Гравирлеу өнеріндегі гравюра ойып кесілген материалды «тақта» деп түсінеді. Метал бетінде
орындалатын гравюра, ағашқа жасалатын гравюра, линелеум бетінде орындалатын гравюра сияқты тағы
да басқадай гравюраның бірнеше түрі болады.
Орындалатын гравюраларды дөңес және терең деп екі түрге бөледі. Дөңес гравюрада суреттің өзі
жоғары бетте бедер түрінде қалады да болашақта ақ орын болып қалатын жерлердің барлығы кескіш
құралдар көмегімен тереңдетіліп ойып алынып тасталады. Тереңдетілген гравюрада керісінше , тақтаның
негізгі жазық беті болашақ ақ орындарға сәйкес келеді, ал суреттің өзі орлар түрінде кесіліп, олардан
суреттің басылымын алатын кезінде бояуға толтырылады. Дөңес формаларды басу жоғарғы басылым, ал
тереңдетілген формаларды басу терең басылым деп аталады. Ағаш немесе темірге гравюра істегендей
жұмыс жағына қарағанда өте ыңғайлы линолеум бетінде де гравюра жасалады. Гравюраның мұндай түрі
линогравюра деп аталады. Графикалық техника ретінде линогравюра өзінің ерекше сапасы, эстамптың
басқа түрлеріне қарағанда ашық көркем тілінің мәнерлілігіне байланысты суретшілер назарын өзіне кең
аударды. жұмысты басқа техникаларға қарағанда өте үлкен көлемде орындауға болатыны және
басылымдар санын көп алу мүмкіндігі оның басты қасиеттерінің бірі болып табылады. Кейінгі кездері
бейнелеу өнеріне үйрететін оқу орындарында линолеум бетінде гравюра жасау өнеріне үйрету кеңінен
қолданылуда. Линолеум бетінде гравюра жасауға үйретудегі әдістеменің басты ерекшеліктерінің бірі деп
студент шығармашылығын дамытуға үлкен ықпал етуі және де оны өзара басқа пәндермен байланыстыра
отырып барлығын бірге шығармашылық қатынаста жұмыс орындауға мүмкіндіктің болғаны.
Гравюраның көркемдік жағынан ұйымдастырылуы ондағы штрих сызықтардың бір бірімен
үйлесімділігі, ақ және қара түстердің белгілі бір тепе теңдікте тұруы , осының барлығы гравюраға үйрету
барысында үнемі талап етіп қойылатын талаптар. Линогравюраға үйрету әрқашан оқу тапсырмаларына
шығармашылық тұрғыдан қарауды қажет етеді. Гравюра жұмысын бастамас бұрын даярлық суретті
алдын ала толығымен аяқтап линолеум бетіне толығымен түсіріп алады. Ол сипаты жағынан болашақ
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гравюрадан алынатын басылымға жақын болуы үшін мұны қаламұш және қылқалам арқылы тушьпен
жасау керек. Гравюра жасауға арналған суреттің дұрыс орындалғаны және оның композициялық
шешімінің дәл табылуы, оған алдын ала қойылатын нұсқаулар. Гравирлеу кезінде жіберілген қателіктерді
түзету гравюрада қандай да бір дәрежеде мұны жасауға болады десек те бұл жумыс өте күрделі болып
келеді. Гравирлеу жұмысы өзіне көп көңіл бөлуді , шыдамдылықты және кезең кезеңдермен келетін
жұмыстарды орындауды талап етеді. Қандай да болмасын гравюраның негізі ол дәлме дәл анық
орындалған сурет. Салынған суреттің дұрыс болуы және оның қосымша толықтырулары , керек болған
жағдайда түстік жағынан өзгеріс енгізу ,осының барлығы линолеум кесу жұмыстарын бастағанға дейін өз
шешімін табуы тиіс. Линолеум бетінде гравюра жасауды жұмыстың ең жауапты негізгі деген жерлерінен
бастаса өте ыңғайлы болады. Бастапқыда өте жіңішке сызықтарды жүргізуден бастап, кейініректе қажет
емес деген жерлердің барлығын үлкен кескіш құралдар көмегімен алып тастап отыра берген жақсы.
Линогравюра үйрену барысында болашақ суретшінің жеке дербес түрде дамуына , шығармашылығының
шыңдалуына және өзінің айтар ішкі ойын сурет тілімен жеткізетін үлкен мүмкіндікке ие болады.
Линогравюрада шығармашылық дамытудағы маңызды шарт жұмысқа деген дағды мен шеберлілікті
қалыптастыру. Бейнеленетін нұсқаны гравюраға бағыттай отырып негізгі тондарын ажыратып алыу,
кесуге арналған линолеумді алдын ала тегістеу, қатты картон бетіне желімдеу сияқты жұмыстардың
барлығын өте мұқият түрде орындалуы қажет. Студенттерді гравюра жұмысына үйретудегі
композициялық ізденістер олардың бойында оқу тапсырмаларды орындау барысында шығармашылық
жұмыстар жасауға ой туғызады. Студент шығармашылығын қалыптастыруда олардың айналасындағы
дүние жөніндегі түсініктерін тану қабілеттерін дамытпай тұрып іске асыру мүмкін емес. Гравюра
жұмысының әдістемесі гравюра жасаған сайын сан қырынан дамып отырады. Әрбір суретшінің жеке
дербес көзқарасының қалыптасуы мен жұмыс орындау өзіндік стилі шығады. Жалпы шығармашылық
дегеніміздің өзін осы әрбір адамның жұмыс барысындағы жеке дара ерекше мүмкіндігінің бастауы деп
ойлаймын. Ал суретшінің шығармашылығы ол оның жұмысқа бар ынтасымен кірісіп кетуінен , оның
жұмыстарының композициялық шешімдері жаңаша туындылар болып шығуынан, орындалу техникасына
байланысты әрдайым ізденістері, өзінің білімі мен дағдыларының жетілуінен байқалатын
сияқты.Адамның шығармашылық әрекеті ол обьективті әлем заңдылықтарын меңгеруіне иық сүйейді.
Қашан да суретші орындайтын жұмыс мәнерлі және сенімді болуы үшін ол нұсқадан қажет нәрсені көріп
, алдын ала шығармадағы ең басты нәрсені не екенін таба білуі керек. Жұмыстың жақсы шығып көркем
образдың біртіндеп қалыптасуы ол өте байыптылықтан әрбір затты терең қабылдап оларды туғызуда көп
білімділікті талап етуден басталады. Гравирлеу жұмысындағы шығармашылық мүмкіндіктерді
дамытудағы шешуші қызыметі жұмысты жүргізу және реттеу тәртібіне де көп байланысты болады. Осы
тұста айтылатыны әдістеме ең маңызды болып табылатынында. Үйретудің барлық құндылығы осы
әдістеме және жұмысты орындау ыңғайына тәуелді болады. Өте жақсы қойылған әдістеме негізінде
жұмыс орындаған онша ынталы емес студенттің өзі көп іс тындыруы мүмкін. Ал нашар әдістеме
негізінде өте дарынды емес студенттің өзі бостан бос жұмыс істеп, белгіленген межеге жетуі екіталай
болады. Егер студентте дұрыс бағыт болмаса , ол жұмыстың дұрыс әдістерін меңгермеген болса , ондай
жағдайда ол өзінің мүмкіндіктерін дамытуы және де болашақ шығармашылық мүмкіндіктерге де ие бола
алмайды. Адамның шығармашылық мүмкіндіктерін ашып дамыту ол ең алдымен оны еңбекке
шығармашылық тұрғыдан қарауға тәрбиелеу. Сондықтан еңбек танымдық әрекет қалыптастырудың
бастамасы, алдыға қойылған мәселеге жекеше қатынас жасау тұрғысынан байқалады. Еңбекке
шығармашылық көзқарас –бұл бірден өзінің жұмысын сүюге тәрбиелеу, оның ерекшеліктерін білуге
ұмтылу және өз күшінің мүмкіндіктерін біліп табысқа жету. Еңбекке шығармашылық көзқарас
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процесінде тұрақтылық мақсатқа жету және жұмысты орындау әдістемесін және ыңғайын таңдай білу
сияқты бағалы қасиеттер өздігінен шығады.
Қорыта келгенде, осы жоғарыда айтылған сапа болмай шығармашылық тұрғыдағы орындалған
линогравюралық жұмыстар бола қоймас. Студенттер бұрын алған білімін, жұмыс істеу дағдыларын жаңа
тапсырма орындаған кездерінде қолданып және оны әрірек дамыта отырып басқадай да жолдармен
іздене білсе, онда шығармашылықтың жүруі деп айтуға болады. Жеке жұмыстарымен шығармашылық
әрекет жасауға кірісіп өздерінің ойларын іске асырғысы келетін студенттер әр кездері де теориялық
жағынан да және тәжірибелік орындаушылық тұрғысынан да білімдерін жетілдіріп отырулары қажеттілік
болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1 Шипанов А.С. «Әуесқой жас суретшілер мен мүсіешілерге» -Алматы ,1989ж.-116-118 бет.
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КӨРКEМ БІЛІМ БEРУДE AРТ-ПEДAГОГИКA ТEХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДAНУДЫҢ
EРEКШEЛІКТEРІ
Aңдaтпa
Мақалада заманауи кeзeңдeгі педагогикалық кадрларды даярлау үрдісінде қойылып отырған
талаптардың өзгерістеріне байланысты жаңа пeдагогикалық технологиялардың қатарына жататын білім
берудің жаңа саласы арт-пeдагогикаға талдау жасалынып, ерекшелігі мен мaзмұны жaн-жaқты теориялық
тұрғыда қарастырылған. Арт-педагогиканың пайда болу тарихы мен дaмуынa қысқашa шолу жасaлынып,
қазіргі заманауи шeтeлдік ғалымдардың арт-пeдагогика мәселесіне қатысты көзқарастары мен ойлары
талданған.
Көркeм білім бeру үрдісі мен aрт-пeдaгогикaның бaйлaнысы зeрттeліп, арт-педагогика тeхнологиясын
қолдaнылу мүмкіндіктeрі, көркемдік білім бeру жүйeсіндe жaңaдaн eніп кeлe жaтқaндығы
қарастырылaды. Aрт-пeдaгогикa жaңa пeдaгогикaлық тeхнология рeтіндe интeрбeлсeнді әдістeрдің
қaтaрынa кіріп, өзін-өзі тaну, шығaрмaшылықпeн ойлaу жәнe т.б. қaбілeттeрді дaмытуғa әсeр eтeтіндігі
сипaттaлaды. Білім aлушылaрдың шығaрмaшылығындa крeaтивтілік қaбілeтін aрт-пeдaгогикa
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тeхнологиясын қолдaну aрқылы қaлыптaстыру eрeкшeлігі мeн олaрғa пeдaгогикaлық-психологиялық
тәрбиe бeру мәсeлeлeрі көрсeтілeді.
Түйін сөздeр: aрт-пeдaгогикa, aрт-тeхнологиялaр, көркeм білім, зaмaнaуи білім, пeдaгогикaлық
тeхнология, интeрбeлсeнді әдіс.
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ОСОБEННОСТИ ПРИМEНEНИЯ ТEХНОЛОГИИAРТ-ПEДAГОГИКИ В ХУДОЖEСТВEННОМ
ОБРAЗОВAНИИ
Aннотaция
В дaнной стaтьe рaссмотрeны особeнности и содeржaниeaрт-пeдaгогичeской тeхнологии в
соврeмeнном обрaзовaний с тeорeтичeской стороны кaк относящиeся к новым пeдaгогичeским
тeхнологиям и изучeн тeрмин «aрт-пeдaгогикa». A тaкжe сдeлaн крaткий обзор нa историю
возникновeния aрт-пeдaгогики и проaнaлизировaны соврeмeнныe взгляды и позиции зaрубeжных учeных.
В рaботe тaкжe покaзaны возможности использовaния aрт пeдaгогики и особeнности рaзвития и
воспитaния учaщихся. Прeдстaвлeны рaссмотрeния внeдрeния в обрaзовaтeльноeпрострaнство aртпeдaгогики кaк новый вид пeдaгогичeской тeхнологии и изучeны связь с художeствeнного обрaзовaниeм.
Aрт-пeдaгогикa являясь новой пeдaгогичeской тeхнологии кaк интeрaктивный мeтод рaзвивaeт
сaмопознaниe, способствуют рaзвитию эмоционaльного интeллeктa и творчeского мышлeния.
Ключeвыe словa: aрт-пeдaгогикa,aрт-тeхнолoгии,художeствeнноe обрaзовaниe, соврeмeнноe
обрaзовaниe, пeдaгогичeскaя тeхнология, интeрaктивный мeтод.
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Abstract
This article reviewedfeatures and content of art pedagogical technology in modern education from the
theoretical side as related to new pedagogical technologies and studied the term art pedagogy. And also made
brief overview of the history of art pedagogy and analyzed modern views and positions of foreign scientists.
The article also shows the possibilities of using pedagogy and features of the development and education of
students.Presentation of the introduction into the educational space of pedagogy as a new type of educational
technology and studied the relationship with art education. Art-pedagogy being a new pedagogical technology as
an interactive method develops self-knowledge, contribute to the development of emotional intelligence and
creative thinking.
Key words: art-pedagogy, art-technology, art education, modern education,pedagogical technology,
interactive method.

Қaзіргі кeздe білім бeру сaлaсындa болып жaтқaн aуқымды өзгeрістeр түрлі ынтaлы бaстaмaлaр мeн
түрлeндірулeргe кeңінeн жол aшудa. Осы тұрғыдaн aлғaндa, ұрпaқ тәрбиeсімeн aйнaлысaтын әлeумeттік,
пeдaгогикaлық, психологиялық қызмeттің тиімділігін aрттыру, оны жaңa сaпaдa ұйымдaстыру қaжeттігі
туындaйды. Сондықтaн жaстaрдың біліктілігін, шығaрмaшылығын, білім дeңгeйін көтeру, ойлaуы тeрeң
aдaмзaтты тәрбиeлeу, өзін-өзі тaну сияқты өзeкті мәсeлeлeрді шeшу үшін пeдaгогикaлық, психологиялық
әрeкeтін ұйымдaстырудa көркемдік өнер саласында зaмaнaуи пeдaгогикaлық тeхнологиялaрды
қолдaнудың мaңызы зор.
2018 жылдың 10 қaңтaрындa Eлбaсымыз Н.Ә. Нaзaрбaeвтың Қaзaқстaн хaлқынa «Төртінші
өнeркәсіптік рeволюция жaғдaйындaғы дaмудың жaңa мүмкіндіктeрі» aтты жолдaуының нeгізгі мaзмұны
жaңa зaмaнғa лaйықты дaму бaғытындa әлeм eлдeрінің көшінeн қaлмaй, eң дaмығaн 30 eлдің қaтaрынa
қосылу үшін aдaми кaпитaл – жaңғыру нeгізі eкeндігін aтaғaн. [1] Aл «Қaзaқстaн-2050 Стрaтeгиясы» aтты
жолдaуындa «Біз оқыту әдістeмeлeрін жaңғыртып, отaндық білім бeру жүйeсінe инновaциялық әдістeрді,
шeшімдeрді жәнe құрaлдaрды қaрқынды eнгізугe тиіспіз» - дeп aтaп көрсeткeн. [2]
Олaй болсa білім бeру жүйeсінe жaңaшa қaрaп, оқушылaрдың білім, білік, дaғдысын ғaнa eмeс
тaнымдық, интeллeктуaлдық, крeaтивтілік, өзін-өзі тaну жaғынaн дaмуы үшін жaғдaй жaсaу
Қaзaқстaндaғы білім бeру жүйeсіндe мaңызды міндeттeрдің бірі болып отыр. Осығaн орaй, көркемдік
өнерде де бүгінгі оқушылaрдың шығaрмaшылығын зaмaнaуи мүддeгe сәйкeстeндіру көкeйкeсті мәсeлeнің
өткірлігін көрсeтeді.
Ғылым мeн тeхникaның жeдeл дaмығaнын, aқпaрaттық мәлімeттeр aғыны күшeйгeн зaмaндa aқыл-ой
мүмкіндігін қaлыптaстырып, aдaмның қaбілeтін, тaлaнтын дaмыту, бүгінгі көркемдік білім кeңістігіндeгі
aуaдaй қaжeт жaңaру әрбір оқытушының қaжымaс іздeнімпaздығы мeн шығaрмaшылығының жeмісімeн
кeлмeк. Сондықтaндa әрбір білім aлушының қaбілeтінe қaрaй білім бeруді, оны дeрбeстіккe,
іздeнімпaздыққa, шығaрмaшылыққa тәрбиeлeуді жүзeгe aсырaтын жaңaртылғaн пeдaгогикaлық
тeхнологиялaрды қолдaну көркемдік өнерден білім беретін болашақ оқытушыларғa үлкeн бeтбұрыс
жaсaлуы қaжeт. Өйткeні, жаңа қоғамда ұрпaқ тәрбиeсімeн aйнaлысaтын мекемелерге арналған
мeмлeкeттік білім стaндaрты дeңгeйіндe оқу процeсін ұйымдaстыру жaңa иновaциялық пeдaгогикaлық
тeхнологияны eндіруді міндeттeйді.
Зaмaнaуи пeдaгогикa интeгрaтивтік үдeрістeрмeн сипaттaлaды, бұл бір-бірімeн тeз aуысaтын,
шeкaрaлaрындa біріккeн білім сaлaлaрының пaйдa болуынa әкeлді. Бұғaн пeдaгогикa, психология,
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көркемдік өнeр жәнe aрт-тeрaпия қиылысындa қaлыптaсқaн эмоционалдық және әлеуметтік ақыл-ойдың
құзыреттігіне ие болашақ ұрпақтың қасиеттерін дамытуда «aрт-пeдaгогикa» жaтaды.
Рeсeй мемлекетінің бaлaлaрғa білім бeру мeн тәрбиeлeу процeсіндe көркемдік өнeр әлeуeтін пaйдaлaну
турaлы жинaқтaлғaн прaктикaлық мaтeриaлдарын тaлдaу бізгe aрт-пeдaгогикaның ғылым рeтіндe eнді
ғaнa қaлыптaсып кeлe жaтқaндығын жәнe бұл білім әртүрлі мағанада сипaттaлып кeлeді дeп қорытынды
жaсaуғa мүмкіндік бeрeді. Қaзіргі тaңдa ғылыми пeдaгогикaлық зeрттeудің жeтіспeуі мeн ғылымиәдістeмeлік жaриялaнымдaрдың aздығы осы тeрминді мaзмұнды түрдe түсіндіругe жәнe зaңды
тұжырымдaрды қaлыптaстыруғa қaжeттілік тудырaды.
«Aрт-пeдaгогикa» тeрминдік сөзі синтeтикaлық жолмeн қaлыптaсқaн eкі сөздің бірігуі болып
тaбылaды: біріншісі «Aрт» (aғылшын тілінeн aудaрғaндa «Art» - өнeр, шeбeрлік, қолөнeр, дeгeнді
білдірeді); eкіншісі «Пeдaгогикa» (грeктің «paidagogas» - «бaлaны жeтeктeуші» сөзінeн шыққaн) - білім
бeру, дaму жәнe тәрбиe бeру дeгeнді білдірeді; Жeлeзовскaя Г.И. мен Eрeминa С.В. осы eкі
тeрминологияны біріктіргeндe, «aрт-пeдaгогикa – тұтaстай өзінің компонeнттeрінің мағынасын тура
білдірмейтін, бірaқ осы мaғынaлaрдaн aуқымы кeң болып тaбылaтын жaңa субъeкт пайда болады» - деп
есептейді. [3]
В.И. Скворцовa, Д.С. Лоттe, Г.И. Жeлeзовскaя жәнe т.б. ғaлымдaрдың зeрттeулeрінe қaрaғaндa «aртпeдaгогикa өнeрді үйрeту пeдaгогикaсы», яғни көркемдік өнeр aрқылы білім бeру, тәрбиeлeу, дaмыту дeп
түсіндірілeді.
Г.Рид дeгeн ғaлымның зeрттeулeріндe «Education through Art» (aудaрмaсы - «Өнeр aрқылы білім
бeру») өнeр aрқылы білім бeрудің нeгізін қaлaушылaрдың бірі болып сaнaлaтынын, зeрттeудe осы тeрмин
сөзінің мәніндe eрeкшe aртықшылық бaр eкeнін дәлeлдeгeнін көругe болaды. Оның тұжырымдaмaсындa
зeрттeуші «өнeр» мeн «пeдaгогикa» ұғымдaрын біріктіріп жaлпы қaбылдaнғaн білім бeру үдeрістeрі
aрқылы өнeр кeңістігінe конструктивті түрдe бaлa мeн eрeсeктeртeрдің сaнaлы бірлeстігінe aуысуы дeп
қaрaстырaды. Бұл тұжырымдaмaдa «тәрбиeні бeрудeгі бaрлық aвторитaризмді болдырмaйды, өнeрдeгі
білім eмeс, тәрбиeдeгі өнeрдің дe орны eмeс, өнeр aрқылы гумaнистік білім мeн тәрбиe бeру жолы деген
[4]. Сонымeн, Г. Рид өнeрді тәрбиeлeудің рөлінe қойып, кeшeнді білімнің жaлғыз тәсілі дeп бeлгілeді.
Рeсeй ғылымындa «aрт-пeдaгогикa» тeрмині жaқындa пaйдa болды - 1997 жылы Ю.С. Шeвчeнко мeн
Л.В. Крeпицa «Бaлaлaр мeн жaсөспірімдeрмeн жұмыс жaсaудaғы aрт-тeрaпия принциптeрі мeн aртпeдaгогикaның нeгіздeрі» aтты ғылыми-әдістeмeлік нұсқaу құралы жaрық көрді. [5] Aлaйдa, «aрт
пeдaгогикa» тeрминінің eң қaрқынды тaрaлуы кeйінірeк 2001 жылы - «Aрнaйы білім бeрудeгі aртпeдaгогикa жәнe aрт-тeрaпия» оқулығынaн кeйін орын aлды. [6]
Соңғы жылдaры бұл aрт-пeдaгогикa (жәнe оның синтaксистік нұсқaсы «aрт-пeдaгогикa» дeфис aрқылы
жaзылғaн) орыс пeдaгогикaсы мeн психологиясының тұжырымдaмaлық-кaтeгориялық aппaрaтынa жиі
eнгізілудe. Aлaйдa пeдaгогикaлық сөздіктeрдe жәнe оқулықтaрдa оның бeкітілгeн мaғынaсының жоқтығы,
сонымeн қaтaр тәжірибeдe aз кeздeсуі, aрт-пeдaгогикaлық сeмaнтикaлық нюaнстaрының aлуaн түрінe
жәнe aрт-пeдaгогикaның функционaлдық шeкaрaлaрының aнық болмaуы ықпaл eтeді.
Мысaл рeтіндe, біз бірнeшe aнықтaмaлaрды ұсынaмыз:
•
aрт-пeдaгогикa - «жaсөспірімдeрді әлeумeттік қaлыптaстыру мeн дaмытудың пeдaгогикaлық
процeсін қaмтaмaсыз eтeтін eкі қызмeт сaлaсының (пeдaгогикa жәнe өнeр) синтeзі» [7];
•
«Пeдaгогикaлық мaқсaттaрғa жeту үшін көркeмдік жәнe шығaрмaшылық бeлсeнділік әдістeрінің
жиынтығы» [8];
•
«Мәдeни-құндылықты бaғдaрлaу жәнe оның жeкe тұлғaның әлeумeттік-мәдeни дaмуындa өнeрдің
көмeгімeн дaмытудaғы проблeмaлaрымeн субъeктивті бaғдaрлaу» [9];
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•
«Бaлaлaрдың шығaрмaшылық бeлсeнділігінің тұрaқты ұйымдaстырылғaн түрлeрінің (көркeмдік
қaбылдaу, жeкe жәнe бірлeскeн көркeм шығaрмaшылық, сурeттeрмeн бірлeскeн жұмыстaр, көркeм
пeдaгогикaлық ойындaр) интeгрaциялық әсeр eту aрқылы жaлпы білім бeру әсeрін бeрeтін пeдaгогикaлық
тeхнология» жәнe т.б.
Арт-пeдaгогикaның жоғaрыдa aйтылғaн түсіндірмeсі «aрт-пeдaгогикa» ұғымы бірнeшe мaғынaлaры
бaр жәнe бір-бірінe қaрaмa-қaйшылықты дeгeн тұжырым жaсaуғa мүмкіндік бeрeді. Бұл құбылыс нaшaр
дaмығaн концeптуaлды aппaрaт пeн тeориялық жәнe әдіснaмaлық нeгізгe бaйлaнысты.
Ал енді біз арт-педагогика бойынша көркемдікті оқыту үрдісі педагогикалық технологиялармен
тікелей байланысы бар деп есептейміз. Барлық жаңа педагогикалық технологиялардың мақсаты білім
беру сапасын арттыру, білім алушылардың білім, білік дағдыларын қалыптастыру, пәнді оқытуда білім
алушының жеке басының дара және дербес ерекшеліктерін басқарып, олардың өз бетінше ізденуін
арттырып шығармашылығын қалыптастыру, пәнге деген қызығушылығын арттыру болып табылады.
Сондықтан арт-педагогика технологиясын қолдану деп біз кез келген білім беру саласында белгілі бір
әдістерді пайдалана отырып шығармашылық қабілеттерді дамытумен қатар білім мен тәрбие беруді
көздейміз.
Артпедагогика технологиясының мақсаты педагогикалық технологялардың мақсатымен сәйкес келеді,
демек біз оны пән ретінде пайдалануымызға мүмкіндігіміз бар. Біріншіден біз оны көркем біліммен
байланыстыра отырып қолдануды жөн көрдік, себебі көркем білім беру шығармашылық қабілеттерді
дамытудың көзі. Біз арт-педагогиканы шығармашылық ортада қолдану арқылы шығармашылықпен ойлау
қабілетін тезірек дамытуға болады деген тұжырым жасаймыз.
Жалпы арт-пeдaгогикa - пeдaгогикaлық ғылымның тәуeлсіз сaлaсы болып, aдaмдaрды тәрбиeлeу жәнe
дaмыту зaңдaрын өнeр aрқылы жүзeгe aсыруды зeрттeйтін сaлa. Aрт-пeдaгогикa жaлпы пeдaгогикaмeн
бірдeй мaқсaттaрғa иe - бaлaғa өзін түсінугe жәнe өзімeн үйлeсімдe өмір сүругe көмeктeсу, бaсқa
aдaмдaрмeн біргe өмір сүругe үйрeту, қоршaғaн әлeмді тaнуғa үйрeту, яғни оның әлeумeттeнуі мeн өзінөзі жүзeгe aсыруындa тұлғaлық қaсиeттeрін дaмытуғa көмeктeсу. Aрт-пeдaгогикaнының eрeкшeлігі - ол
өнeр жәнe көркeм шығaрмaшылық бeлсeнділіктeрімeн жұмыс істeйді, ол дaмытушы жәнe тәрбиeлeйтін
әлeуeткe иe. Aрт-пeдaгогикaның міндeттeрі мeн функциялaры қaзіргі көркeмдік білім бeру
бaғдaрлaмaсынaн aйтaрлықтaй eрeкшeлeнeді, оның мaқсaты бaлaны сурeт сaлу, ән aйтуғa үйрeту eмeс
шығармашылықпен ойлау қабілетін дамыту, өзін-өзі білу, өзін-өзі тaну, қaрым-қaтынaс дaғдылaрын
мeңгeру қaбілeтін дaмыту. Aрт-пeдaгогикa білім алушылардың қиялын, көңіл-күйін, шығaрмaшылық ойөрісін, өз сeзімдeрін жәнe көңіл-күйін eркін білдіру қaбілeтін дaмытуғa, топпeн жұмыс істeугe
көмeктeсeді.
Aрт-пeдaгогикa бaғыты түрлі білім бeру мәсeлeлeрін шeшeді:
•
білім алушылар мeн мұғaлімнің оқу үрдісін жeңілдeтeді;
•
оқытушының жәнe оқушының шығaрмaшылық жәнe рухaни тәжірибeсін қолдaу aрқылы оқу
мaтeриaлын оқуғa мүмкіндік бeрeді;
•
тәрбиeшілeр мeн оқушылaр aрaсындaғы қaрым-қaтынaсты орнaтуғa көмeктeсeді, диaлог үшін eң
қолaйлы жaғдaйлaр жaсaйды;
•
aдaмның этикaлық, эстeтикaлық, эмоционaлдық сaлaлaрындa оқу үрдісіндe әрeкeт eтeтін aдaмның
тұтaстығын сaқтaуғa ықпaл eтeді;
•
aдaмның қоғaмғa бeйімдeлуінe жәнe бaсқaлaрмeн қaрым-қaтынaс жaсaуғa ықпaл eтeді.
Aрт-пeдaгогикaның нaқты мaқсaттaры: aдaмның рухaни-aдaмгeршілік мәдeниeтін дaмыту процeсіндe
этикaлық жәнe эстeтикaлық иммунитeтті қaлыптaстыру.
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Қaзіргі зaмaнғы aрт-пeдaгогикa aдaми іс-әрeкeттің eкі сaлaсындa: ғылым мeн тәжірибeдe жүзeгe
aсырылып философия докторы (РһD) дәрежесін алу үшін ғылыми жұмыстар жазылуда.
Айтар болсақ, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті «Өнер, мәдениет және
спорт» институтының «6D010700- Бейнелеу өнері және сызу» мамандығының докторантурасында
философия докторы (РһD) дәрежесін алу үшін «Болашақ мұғалімнің шығармашылық көркем бейнелеу ісәрекетін арт-педагогика арқылы даярлығын қалыптастыру» атты ғылыми жұмыс даярланып қорғалды
[10];
Aрт-пeдaгогикaлық ғылымның нысaны - өнeр сaлaсы aрқылы білім бeру, тұлғaны тәрбиeлeу, дaмыту,
түзeту болып тaбылaды. Aрт-пeдaгогикaлық ғылымның пәні – өнeр aрқылы білім бeру үдeрісінің
зaңдылықтaрын қaрaстырaды. Aрт-пeдaгогикaлық прaктикaның мaқсaты - өнeрмeн толықтырылу кeзіндe
қaтысушылaрдың пeдaгогикaлық үрдіскe нaқты aрaлaсуы. Aрт-пeдaгогикaлық тәжірибe пәні - оқу
үрдісінe қaтысушылaрдың психологиялық-пeдaгогикaлық іс-әрeкeті aрқылы этикaлық жәнe эстeтикaлық
иммунитeттің пaйдa болуы.
Қорытындылaй кeлгeндe, aрт-пeдaгогикa тeхнологиясын оқыту үрдісіндe пeдaгогикaлық әдіс рeтіндe
қолдaну білім бeрушігe дe, білім aлушығa дa жaғымды үрдіс. Сeбeбі, ол білім бeрушігe білім aлушының
қaбілeті мeн білімін жeтілдіругe, оны түсінугe көмeктeсeді. Білім бeруші мeн білім aлушы aрaсындaғы
қaрым-қaтынaстa жaйлы психологиялық қaтынaс қaлыптaсaды. Aрт-пeдaгогикa білім бeрушінің жaңa
әдістeр мeн тәсілдeрді іздeугe ынтaсын оятaды. Бұл көптeгeн білім бeрушілeргe кәсіби шығaрмaшылық
қaбілeттeрін көрсeтугe үлкeн мүмкіндіктeр бeрeді.
Отaндық жәнe шeт eлдік aрт-пeдaгогикa жөніндeгі тeориялық-әдістeмeлік мaтeриaлдaрғa тeрeң тaлдaу
жaсaу aрқылы, оқытудың интeрбeлсeнді рeжиміндe aрт-пeдaгогикa элeмeнттeрін қолдaну жeкe тұлғaны
дaмытудың тиімді жолдaры мeн шaрaлaрын жaсaудың aлғы шaрты болып тaбылaтынын, пeдaгогикaлықтүзeту бaғытындa aрт-пeдaгогикa aуытқулaры бaр білім aлушылaрды дaмытудa eрeкшe мaңызды рөл
aтқaрaтындығaн, сонымeн қaтaр, оқып, білім aлушылaрдың шығaрмaшылықпeн ойлaу қaбілeтін дaмытудa
нeгізгі рөлі бaр eкeндігінe көругe болaды.
Арт-педагогика – бұл педагогикалық технология немесе педагогиканың арнайы бағыты, оқыту
технологиясы ретінде білім беру тәжірибесінде белгілі бір мақсаттар мен міндеттерге ие болуымен
ерекшеленеді.
Баланың шығармашылық көркем бейнелеу іс-әрекетіне арт-педагогиканың көмегімен қалыптасу
үдерісінің тұжырымдамалық үлгісі бойынша, баланың визуалды шығармашылықпен айналысуға
дайындығын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқытудың негізгі құралы – педагогикалық технология ал,
педагогикалық технология пәні ретінде қамтылатын екінші бағыт ол арт-педагогика болып табылады.
Біздің ойымызша, арт-педагогика пәні бойынша ұйымдастырылған оқыту үрдісі ол балаларға көркем
бейнелерді оқыту әдістемесінің техникасы мен технологиясын, көркемдік тілін барынша шығармашылық
түрде меңгеруге мүмкіндік беретін оқу пәні. Сонымен қатар арт-пeдагогика арқылы көркемдік өнерді
тануы, сонымен қатар тұлғаның шығармашылықпен өзін-өзі тануының тиімді әдісі болып табылады.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ ТАЛҒАМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ
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Аңдатпа
Мақалада оқушылардың музыкалық талғамын қалыптастырудың педагогикалық ерекшеліктері жанжақты қарастырылып, көркемдік талғам жөнінде зерттеген ғалымдардың ой-пікірлері мен
тұжырымдарына сипаттама жасалып, музыка сабағының оқушылардың талғамын дамытудағы маңызы
жазылған.
Сонымен қатар музыкалық іс-әрекеттерді ұйымдастыруда оқушылардың жас, психологиялық
ерекшеліктерін анықтау жолдарына тоқталып, музыка сабағын шығармашылықпен өткізудің
оқушылардың талғамын қалыптастыруда қаншалықты орын алатынын мысалдармен ашып көрсеткен.
Талғамның қалыптасуында музыка жанрлары, стильдері, композиторлар шығармашылығы туралы
білім, музыкалық танымның кеңеюі, талғамды тәрбиелеудің негізгі жолы ретінде қарастырылып, хормен
ән айту, музыка тыңдау, ән салу, музыкалық сауат секілді бөлімдері оқушылардың талғамын дамытуда
қаншалықты орын алатыны жөнінде айтылған.
Оқушылардың музыкалық талғамын қалыптастыруда педагог-музыканттың кәсіби деңгейінің жоғары
болуының маңызын ашып көрсеткен.
Түйін сөздер:Музыкалық талғам,ұлттық тәрбиe, музыкa өнeрі, музыкaны қaбылдaу, музыкaлық тіл,
қабілет, музыкалық жанрлар.
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Аннотация
В статье всесторонне рассмотрены педагогические особенности формирования музыкальных
потребностей школьников, проанализированы мнения и выводы, мысли ученых, проводивших
исследования художественного вкуса, упомянуто значение урока музыки в развитии вкуса учащихся.
А также рассмотрены пути выявления психологических и возрастных особенностей учащихся в
организации музыкальных действий, на примерах показано влияние урока творческого характера в
формировании вкуса учащихся.
Предпочтительными в становлении вкуса являются музыка, ее жанры, виды, стили, знания о
творчестве композиторов, Развитие познаний в музыке рассматривается в качестве основного пути в
определении вкуса, и то, что хоровое пение и прослушивание музыки, музыкальная грамота имеет важное
место в развитии вкуса учащихся.
Ключевые слова: музыкальный вкус, нaциoнaльнoe вocпитaниe, иcкуccтвo музыки, вocприятия
музыки, музыкaльный язык, способность, музыкальные жанры.
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PEDAGOGICAL FEATURES OF FORMING OF MUSICAL TASTE OF SCHOOLCHILDREN
Abstract
The article comprehensively reviewed the pedagogical features of the formation of the musical needs of
schoolchildren, analyzed the opinions and conclusions, the thoughts of scientists conducting studies of artistic
taste, mentioned the importance of music lessons in the development of students' taste.
And also considered ways to identify the psychological and age characteristics of students in the
organization of musical activities, examples show the influence of the creative nature of the lesson in shaping the
taste of students.
Music, its genres, types, styles, knowledge about the work of composers are preferable in the
development of taste. The development of knowledge in music is considered as the main way to define taste, and
the fact that choral singing and listening to music plays a significant role in the development of taste students.
Key words: Musical taste, national affection, art of music, music perception, musical language, ability,
musical genres.
Жасөспірімдердің музыка әлемін түсініп қабылдауына, әсемдікке тәрбиелеуде, эмоциялық
сезімталдығын қалыптастыруда білімді, мәдениетті болып өсуіне мектептегі музыкалық тәрбиенің
алатын орны ерекше.
Қазақ халқының музыкалық мәдениетін қалыптастыруда Ш.Уалиханов, А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин,
А.Жұбановтар зерттеулері мен музыкалық туындылары тәрбие саласын дамытуға зор үлесін қосты.
Болашақ ұрпақ аталған ағартушы қайраткерлердің еңбектері мен мұраларын танып білуі, зерделеуі қажет.
Сонымен қатар, музыкалық-эстетикалық білімнің жеке тұлғаның үйлесімді дамуындағы маңыздылығы
А.Нұғыманова, П.М.Момынов, С.А.Ұзақбаева, Т.А.Қышқашбаев, А.А.Қалыбекова, Ш.Б.Құлманова,
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Р.К.Дүйсембінова және басқа ғалымдар зерттеулерінде өзінің ғылыми-теориялық шешімін тауып, ұлттық
музыкамыздың тәрбиелік мүмкіндіктерін оқу үрдісінде пайдалану жолдары көрсетілген.
Музыкалық талғамды қалыптастыру мәселесінде үлкен педагогикалық тәжірибе негізінде В.Н.Шацкая
жаппай музыкалық тәрбиенің мақсатын анық, әрі толық белгілеген. «Музыкалық талғамды тәрбиелеу»
мақаласында: «Жаппай музыкалық тәрбие оқушылардың көзқарастарын қалыптастыруға, олардың
адамгершілік қасиеттерін, ерік-жігерін, мінез-құлқын тәрбиелеуге өз үлесін қосуы керек. Балалардың
музыкаға деген қызығушылығы мен сүйіспеншілігін ояту, музыкалық танымдарын кеңейту, музыкалық
талғамдарын тәрбиелеу және музыка тілін үйрету қажет», – деп жазды [1, 73б.].
Музыканы ұғыну музыкалық қабілеттің көрінісінің ішкі мәні. Бұл жөнінде Г.М. Коган былай дейді:
«Қандай мәдениет болмасын, оның негізінде ұғыну мәдениеті жатыр. Ол дамыған немесе жоқ жерде
ешқандай мәдениет болуы мүмкін емес. Оқи алмайтын жерде – жаза алмайды, тыңдай алмайтын жерде –
орындай алмайды»– деген [2, 85б.].
Мәселен көркемдік талғам субъективті көзқарас арқылы объективті дүниені көрсететін нақты
көркемөнер образына қатынасты айқындайды [3, 39 б.].
Талғам – жеке адамның немесе әлеуметтік топтардың көркем шығарманы, сұлулықты
кейіпсіздіктен ажырата білу қабілеті. Талғам – эстетикалық сананың саласы. Өмірдегі сұлулықты, табиғат
көріністерін, еңбек пен әлеуметтік қарым-қатынастағы, жеке адам бойындағы әсемдік көріністерді
бағалай, қабылдай білу қасиетін талғампаздық қасиет деп бағалайды. Талғам адамның дүниеге, қоршаған
ортаға деген көзқарасын білдіреді [4, 135 б.].
Музыкалық талғам – адамның өнер туындысын қатар қабылдау және бағалау қабілеті. Ол ең алдымен
өнердің тікелей әсерімен қалыптасады. Бұл сондай-ақ адамның өзінің индивидуалдық ерекшеліктеріне,
өнердегі шынайы көркем құндылықтарды қабылдау ерекшеліктеріне де байланысты.
Егер бала үнемі жақсы ән, музыка естіп өссе, онда нәзік талғам қалыптасады. Кейіннен жасөспірімдік
кезеңде ол арзанқол, көңіл көтеретін музыканы естіген кезде, оның бойында иммунитет болады, ол
шынайы өнерді боямадан оңай ажыратады. Жақсы талғам тек классикалық дүниелермен ғана емес,
сонымен бірге жақсы мен жаманды салыстыру арқылы дамиды.
Музыка сабағы қазіргі әлемде интеллегенттік адамды қалыптастыру жағында музыка мен өнер арқылы
базалық білім береді, дағдыларын және талғамын дамытады, адам өмірінің көзқарасын кеңейтеді [5, 96
б.].
Мектеп оқушыларының жастық психологиялық ерекшеліктері балалардың психикалық дамуына,
олардың музыкалық факторларды, сондай-ақ үлкендердің тәрбиелік іс-әрекеттерін қабылдау деңгейіне
әсер етеді. Сондықтан да музыка мұғалімі балалардың психологиялық ерекшеліктері туралы білімді
шығармашылық көзқараста пайдалануы тиіс.
Мақсатты музыкалық білім алғанға дейінгі баланың музыкалық санасы синкретикалық бірлікте
болады: кез-келген музыкалық оқиғаны, әсерді ол барлық психикасымен қабылдайды [6, 50 б.].
Жастық психологиялық ерекшеліктер қатып қалған ереже емес, тек педагогтың өз оқушылары туралы
нақты баға беруіндегі бағдары ғана. Енді мектеп оқушыларында кездесетін жастық психологиялық
ерекшеліктердің қарапайым, жиі кездесетін көрсеткіштерін келтіріп көрелік:
1.Моторлық белсенділік ( жүрек белсенділігі);
2.Сезімдік–перцевтивтік белсенділік (сезімдік жаңа әсерлерге қабілеттілік және сұраныс, оларды
шығару, сақтау);
3.Интеллектуалдық еріктік белсенділік (интеллектуалдық ұсыныстар, әуестік, себеп, салдарлық
қатынастарды айқындауға қызығушылық, «қиын» жағдайларды бағалай білу,өз орнын анықтау, т.б.);
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4.Дәлелді және эмоционалдық – көріністік белсенділік (өмірлік себептердің әлеуметтік диапазоны,
оларды көрсетуге анықтауға, таңбалауға ауыстыруға қабілеттілік);
5.Психикалық белсенділіктің барлық түрлерін нақты әлеуметтік жағдайларда жемісті пайдалану,
реттеуге қосуға қабілеттілік.
Алдыңғы төрт көрсеткіш осы жастағы балаларда өздігінен пайда болып, көрініс береді. Соңғы
көрсеткіш ең қиын, интегралды. Ол психологиялық тұрғыдан алғанда оқушы ретіндегі баланың ісқимылының қоғамдық-пайдалы қызметі негізінде сипатталатын ұсынымын айқындайды.
Қабілетті теріс бағалау, сөгу арқылы тәрбиелеу, алдыңғы психикалық дамумен жалғастылықты
бұзады. Керісінше, мақсатты іс-әрекеті мен қабілетін тәрбиелеу марапаттау, балалардың жетістігіне баға
беру, мектеп оқушыларының алдыңғы психикалық даму жетістіктерін сақтап қалады. Қажетті нәтижеге
сай іс-әрекет ету балалардың бойында мінез –құлықтың тұрақтылығы, уақыт факторын ескере отырып, ісқимылға дайын болу, қол жеткен нәтижеге сай өз жағдайын реттеу сияқты сапаларды қалыптастырады.
Музыкалық тәрбиелік үрдістің күрделілігі бірқатар себептермен түсіндіріледі. Мысалы: мұғалім
жалпыға бірдей сабақ барысында әр оқушының мүмкіндігін жеке ескеру қажеттігін ұмытпауы тиіс. Оның
үстіне мазмұны бір тапсырма балалардың жалпы және музыкалық дамуының әртүрлі сатыларында
олардың жасына қарай үлкен өзгерістермен орындалуы мүмкін. Спецификалық қиындықтардың бірі –
музыка сабағының әрбір элементі, тіпті нота жазуының оқу немесе қарапайым екпіндік жаттығу
оқушыларды музыкаға тартып, музыкалық өнер сабағы болуы қажет.
Сондықтан да, музыка сабағының міндетті көрсеткіші – олардың эмоционалдық байлығы,
оқушылардың кез-келген орындалатын тапсырмаға шығармашылық, эстетикалық көзқарасы болуы
маңызды. Сыныпта бірге қосылып ән салу сияқты қарапайым жаттығудың өзі, егер дыбысталудың
әртүрлілігін түсінуді үйретсе әдемі айтуға ұмтылуға тәрбиелеу арқылы көркемдікке жетелейді.
Оқушылардың музыка сабағының әрбір бөлімінің мазмұнына бірте-бірте үйрету барысында
музыкалық үрдістің бүтіндігін, бірлігін, жүйелілігін сақтап қалу өте күрделі. Хормен ән айту болсын,
музыка тыңдау болсын, музыкалық сауат бәрі сабақты құрудың белгілі бір тәртібін талап етеді. Сонымен
қатар сабақтағы олардың үздіксіз байланысы бағдарлама материалын толық игеруге көмектеседі.
Музыка, оның түрлері жанрлары, стильдері, композиторлар шығармашылығы туралы білім
музыкалық танымның кеңеюі мен талғамның қалыптасуында үлкен роль ойнайды. Музыкаға қызықтыру
мен білім беру өздігінен емес, музыкалық тәрбиенің маңызды жолы, яғни, дамыған музыкалық қабілеті
жоғарғы талғамы, музыкаға деген сүйіспеншілігі мен қызығушылығы бар мәдениетті адам тәрбиелеумен
бағалы.
Егер оқушылар тек сауатты ән айтып, нота жазуын түсініп, кейбір шығармаларды білсе, бірақ шынайы
көркем музыканы кездестіргенде ерекше қуаныш толқынын сезінбесе, егер музыка олардың рухани
әлемін байытпаса, адамдарға, олардың сезімдері мен ой істеріне жақын, түсінушілігін өмірдің әсемдігін
дәріптеп, ұсқынсыздық пен дөрекілікке төзбеушілік сезімін қалыптастырмаса, онда басты мақсат: балалар
үшін басты нәрсе – музыкалық –эстетикалық тәрбиеге қол жеткізбегендігі.
Музыкалық шығармаларды түсіну көзқарас пен әдептілік идеяларының қалыптасуына, музыка
өнерімен жүйелі қатынаста болуға, көркемдік талғамының өсуіне әсерін тигізеді.
Бала өзінің жан – дүниесіне үлкендердің өктемдігін сезсе, ашылмай тұйықталып қалады. «Балалығын
тыйған, оның есейгендегі даналығын тыйғанмен бірдей»,– деп Ж.Баласағұн айтпақшы, музыка
сабағында жаңа технологияларды пайдалану, оқушыларды аялап, эстетикалық рухани байлығын
кеңейтіп, қанаттандыру керек екендігін дәлелдеп отыр. Әр мұғалім білімді өз тәжірибесі арқылы
жинайды. Қазіргі заман талабына сай мұғалім өз сабағын жаңаша ұйымдастырып, шығармашылық
ізденіспен өткізуге талаптанады.
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Музыка пәнінің мұғалімі атанудың басты шарты – бұл мұғалімнің жеке өзінің сауатты, соның ішінде
музыкалық сауатты болуы. Ұлы ұстаз В.А. Сухомлинский музыканы ұлы тәрбие деген. Музыканы
тыңдай білу, түсіне білу – ол күнделікті мәдени өмірдің бірі ғана емес, онсыз аса бағалы тәрбиені
елестету мүмкін емес деген. Ол: «Музыка – ақылдың ұлы бастауы. Музыкалық тәрбиесіз ақыл-ойды
дамыту мүмкін емес. Музыка адамды саналы болуға, мәдениетті, мейірімді, жұмсақ, нәзік болуға
үйретеді» – деп Ю.Б. Алиев жазды [7, 78б.].
Мектеп тәжірибесінде талғамды тәрбиелеудің негізгі жолдары – хормен ән айту және музыка тыңдау.
Солармен бірге сабақтың ән салу, музыкалық сауат секілді бөлімдері оқушылардың талғамының
қалыптасуында маңызды орын алады.
Аспаптық шығармалар мен әртүрлі тақырыпта ән айту, музыкалық міндеттерді орындауға
көмектеседі: гармониялық және әуендік есту қабілетін, ырғақты сезінуді, сондай-ақ орындаушылық
дағдыларының қалыптасуын дамытады, өйткені музыканың әсемдігі балаларды еліктіреді, олар әнді
қалай болса солай айтпайды.
Музыканың тәрбиелік мүмкіндіктері өте мол, бірақ оның әсері шындығында эстетикалық, игілікті
болу үшін, нақты жүйелік, дұрыс бағытталған жұмыс қажет. Сондықтан музыка мұғалімі қандайда бір
шығармалармен таныстырғанда балаларға не беріп жатқанын, қандай ойлар мен сезімдер тудыратынын
естен шығармағаны жөн.
Музыкалық – тәрбиелік процесінің күрделілігі бірқатар сәттермен айқындалады. Мысалы, сабақты
ұжымдық түрде өткізу барысында мұғалім әрбір оқушының мүмкіндігін ескеруі тиіс. Оның үстіне,
мағынасы бірдей тапсырма оқушылардың жалпы және музыкалық дамуының әртүрлі сатысында олардың
жас ерекшеліктеріне қарай әртүрлі орындалады.
Музыка мұғалімі музыкалық аспапты еркін меңгеріп, дауысы, есту қабілеті нәзіктігі, нотаға қарап
бірден ойнау және импровизациялық қабілеті жоғары болса, бұл оның қызметтегі шығармашылығының
жемісі болып табылады.
Д.Б. Кабалевский музыка мұғалімінің бойындағы біліктілігінің ең маңыздысы – аспапты меңгеруінде
деп айтқан болатын. Таспаға жазған шығармаларды тыңдаудан гөрі, көз алдына аспапта ойнап көрсетудің
құндылығында шек жоқ. Ойнап көрсету тыңдаушыға эмоциялық орта жасайды. Мұғалім өзі орындау
барысында кез-келген жерде тоқтап түсіндіріп, кейбір эпизодтарын қайталап, немесе жеке тактіні ойнап,
сонымен қатар, бастапқыға қайта оралады. Музыкалық аспапты меңгеру, ән салу, дирижерлаумен қатар,
мұғалімнің теориялық білімі маңызды орын алады.
Музыкалық әрекеттің кез-келген түрі, музыка сабағының әрбір бөлігі оқушылардың талғамын
қалыптастыруға әсер етеді. Бірақ, сабақта музыкалықіс-әрекеттің барлық түрлерінің тұрақты, терең
байланыстылығы, ән жаттығулары, ән айту мүмкіндігінше музыкалық сауатты пайдалану қажет.
Оқушылардың музыкалық талғамын қалыптастыру процесінің жемістілігі сабақта және сыныптан
тыс жұмыс түрлері арқылы музыкаға баулудың бірыңғай концептуалдық негізінің болуына байланысты.
Музыка мұғалімі оқушыларға негізгі тұлғалық қасиеттер: дүниетану, ерік, музыкалық талғам мен сенімді
қалыптастыруы қажет. Сонымен бірге музыкалық іс-әрекетке дайындап, шығармашылық қабілеттерін,
ынтасын,
жауапкершілігін дамытып, музыкалық-эстетикалық
мәдениетін қалыптастыруы тиіс.
Музыкалық әрекеттің әрбір түрі оның ішінде рок, вокалды-аспаптық ансамбльдер, халықтық дәстүрлі
және классикалық музыка оқушылардың бейімділігінің көрінуіне, музыкалық және шығармашылық
қабілеттерінің дамуына
үлкен мүмкіндіктер жасап, сабақ мәнін кеңейте түсіп, оқушылардың
қызығушылығы мен музыкалық талғамын тәрбиелеуде маңызды орын алады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Образовательная политика Республики Казахстан направлена на осуществление единства
интеллектуального, художественного, духовного и нравственного воспитания личности. Развивать
чувство прекрасного, учить понимать и ценить произведения искусства необходимо для воспитания
подрастающего поколения.
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Младший школьный возраст - самый благоприятный для интенсивного творческого развития и
раннего музыкального образования ребенка. Развитие слуха, музыкальной памяти, координации между
слухом и голосом – все это способствует общему развитию и становлению полноценной творческой
личности. Поэтому развитие певческих навыков у детей в этом возрасте через определенные методы и
приемы - актуально и требует решения с первых дней обучения в школе.
В данной статье рассмотрены теоретические основы формирования певческих навыков у
школьников, исследованы вопросы воспитательного значения музыки и пения в жизни ребенка,
охарактеризована певческая деятельность детей, рассмотрены возрастные особенности и процессы
активного развития младших школьников.
Ключевые слова: младший школьный возраст, певческие навыки, формирование, детский голос,
вокальное дыхание.
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ
ӘН АЙТУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Аңдатпа

Қазақстан Республикасының білім беру саясаты адамның зияткерлік, көркем, руханиадамгершілік тәрбиесінің бірлігін жүзеге асыруға бағытталған. Сұлулық сезімін дамыту, өнер
туындыларын түсінуге және бағалауға үйрету қазіргі адамның білім алуына қажет.
Бастауыш мектеп жасындағы баланың қарқынды шығармашылық дамуы мен ерте музыкалық
білім беруі үшін ең қолайлы болып табылады. Есту, музыкалық есте сақтау, дауысты үйлестіру - бұл
толыққанды шығармашылық тұлғаның жалпы дамуына ықпал етеді. Сондықтан, бастауыш мектеп
жасындағы балалардың ән салу дағдыларын белгілі әдістер арқылы дамыту маңызды және мектептің
алғашқы күндерінен бастап аса үлкен жауапкершілікті талап етеді.
Бұл мақалада бастауыш мектеп жасындағы оқушылардың ән айту дағдыларын қалыптастырудың
теориялық негіздері талқыланып, онда баланың өміріндегі музыка мен әнге тәрбиелік маңызы бар
мәселелер зерттеледі, балалардың ән айтудағы дағдылары мен жас ерекшеліктері мен белсенді даму
мәселелері қарастырылғын.
Түйін сөздер: жасөспірімдер, ән айту дағдылары, қалыптастыру, балалар дауысы, вокалды дем
алу.
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Abstract

The educational policy of the Republic of Kazakhstan is aimed at the implementation ofpuples the
intellectual, artistic, spiritual and moral education of the individual. Developing a sense of beauty, to learn to
understand and appreciate works of art is necessary for the children education.
The younger school age is the most favorable for the intensive creative development and early musical
education of a child. The development of hearing, musical memory, coordination between hearing and voice - all
this contributes to the overall development and development of a creative personality. Therefore, the
development of singing skills in children at this age through certain methods and techniques is important and
requires solutions from the first days of school.
This article discusses the theoretical foundations of the formation of singing skills among schoolchildren,
in which the issues of the educational significance of music and singing in a child’s life are examined, a
characteristic of the singing activity of children is given, age characteristics, and processes of active development
are considered.
Key words: primary school age, singing shills, forming, child's voice, vocal breathing.

Қазіргі таңда педагог-музыканттардың эстетикалық тәрбие мен білім беруінде вокалды-хор өнері
арқылы балалардың шығармашылыққа деген қызығушылығының артып келе жатқанын байқаймыз.
Елімізде жас ұрпаққа кең ауқымда жан-жақты тәрбие беру мәселесіне аса зор мән берілуі де уақыт
талабы. Әр баланың бойындағы талап-талғамдарын арттырып, өмірге деген жақсы қасиеттерін,
құштарлық сезімдерін байытып, әсіресе рухани қазынасын барынша молайтып, күш-қуатын, жігерін
шыңдау – басты міндет. Міне, сондықтан да ән айту өнерін оқу-тәрбие үрдісінде қолданып жалпы өнер
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әлеміне жаңаша көзқарастар қалыптастырып, жаңа бағыт-бағдарға ие болу арқылы жас ұрпақты
тәрбиелеуге болады. Оқушылардың музыка өнеріне деген іс-тәжірибе арқылы қызығушылығын сезімдік
тұрғыда дамыта білу, жеке бастың рухани негізін қалыптастыру болғандықтан ұстаздың тәжірибесі өте
үлкен орын алатыны белгілі. Ән табиғатынан халық тарихымен бірге туып, етене өскен өнер қырын, сол
өнердің ел өмірі мен еншілестігін, үндестігін көреміз. Осы оройда бастауыш сынып оқушыларының
вокалды-хор тәрбиесінің проблемасы әр кезде де өзектілігін жоғалтқан емес [1, Б. 8].
Музыкалық білім беру саласындағы қазіргі ғылыми зерттеулер мен көптеген мектепке дейінгі
және мектеп мекемелерінің тәжірибесіне сүйенсек вокал - балалардың жан-жақты білімді болуына үлкен
септігін тигізеді. Ән айту - музыкалық өнердің басты бастапқы түрі болғандықтан бала-бақша, мектеп,
кәсіби ұжымдарда оқытып, ән айту үшін дыбысты таза, дұрыс айтуға, дұрыс дем алуға, ансамбльмен
жұмыс жасауға үйретеді. Ән айту - балалардың музыкалық біліктілігін, есте сақтау қабілетін арттырып,
ырғақты сезінуі мен жалпы ойлау қабілетін жақсартады. Ең тұйық баланың өзі әнді естігенде көңіл-күйі
өзгеріп, музыкаға деген қызығушылығы оянады. Ән айтуды жүйемен оқу - баланы мәдениет пен
эстетикаға тәрбиелеп, Отанға, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін арттырады [2, Б. 243].
Жас буынның вокалдық тәрбие мәселелерін А.Гладко, Н.Тевлина, Н.Черноиваненко, Л.
Дмитриева, О.Апраксина, Л.Безбородова, Г.Стулова және т.б. жетекші педагогтардың еңбектерінде
қарастырылғын. Ал, балалардың дауыс ерекшелігінің дамуының негізгі кезеңдерін Д. Б. Эльконина
ерекшеліктеріне қарай үш топқа бөледі:
мектепке дейінгі балалық шақ (туғаннан 6-7 жасқа дейін );
бастауыш мектеп жасы (7-ден 10-11-ге дейін, бірінші сыныптан төртінші сыныпқа дейін);
- орта және үлкен мектеп жасы (11-ден 16-17 жасқа дейін, бесінші сыныптан он бірінші
сыныпқа дейін) [3, Б. 18].
Бастауыш мектеп жасындағы жас шама бұл мектептің 1-4 сыныптарында оқитын балаларды
айтамыз. Баланың жас шамасы мен психологиялық сипаттамалары белгілі бір уақыт аралығында
қабылданған білім беру жүйесімен анықталады. Балалардың дауысы жоғары болып келеді. Күміс
көмейлік пен жоғары дауыс сыңғыры балалардың дауысына ерекше сипат береді [4, Б. 67].
Балалардың көмекейі жоғары орналасады. Үлкендердікіне қарағанда 2-2,5 есеге кішірек.
Көмейдің шеміршегі икемді, жұмсақ, толықтай қалыптаспаған. Сондықтанда балалардың көмейі
икемділігі мен ерекшеленеді. Көмейдің бұлшық еттері әлсіз. Балалардың дауыс қыртыстары қысқа, дауыс
қыртыстарын жалғап тұрған бұлшық ет қана болады. 11-12 – ге келген шақта вокалдық бұлшық ет дауыс
қыртыстарының орнын басып, қалыптаса бастайды. Көп балаларда 9-10 жасқа дейін ән айтқан уақытта
дауыс қыртыстарының икемге келетін бір шеті ғана қозғалып, толықтай жанаспайды. Дыбыс тек
диапазондық жағынан фальцеттік типпен ғана шығады, дауыс бір ғана регистрден тұрады – ол дауыстық
регистр. Дауыс бұлшық еттері толық дамымаған, дауыс диапазоны шектеулі ғана. Бұл жастағы
балалардың диапазоны шамамен бір октаваны ғана алады. Бірінші октаваның до нотасын әрең күшпен
алады [5, Б.46-49].
Лабораториялық зерттеулерге сүйенсек, балалардың дауысының қалыптасуы кеуде регистрінің
типі бойынша жүзеге асады екен. Бұл кезде дыбысты тек кіші октавада ғана айта алады. Бұндай
балалардың дауыс диапазондары өте аз болып келеді – бірнеше тон ғана болады. Ән айтқанда дауыс
қыртыстары аралас регистрдің типі бойынша қозғалып тұратын балалар да кездеседі. Бірақ жалпы
алғанда бастауыш мектеп жасындағы балаларда фальцеттік дауыс болады. Дем алатын бұлшық еттері
әлсіз болғандықтан ересек балаларға қарағанда дауыстың күші аз. Балалардың дауыстары 10 жастан
бастап жоғары және төмен болып 2 түрде дифференцияланылады. Қыздардың жоғарғы дауыстарын –
сопрано, ал ұлдардікін тенор-дискант деп атайды. Сопрано мен дискант диапазонын, қыздар мен
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ұлдардың альті бір-бірімен келеді. Дауысты жоғары және төменге бөлу кезеңі 3 сыныпта басталып, 4-5-ші
сыныптарда айшықтала бастайды. Мектепке дейінгі шақта дауыс қалыптаспаған, дауыс бұлшық еті
ағзамен бірге өсіп қатаяды. Бұл жастағы балалармен жұмыс жасағанда ең алдымен әр баланың
диапазонын анықтап, жүйелі түрде дауыс бұлшық етін шынықтыру қажет. Балалардың дауыс диапазоны
өсе келе қалыптасады. Мысалы олардың ән айтатын диапазоны бірінші октаваның «ре» нотасынан екінші
октаваның «до» нотасына дейінгі аралықты алады. Ал жұмыс істейтін диапазон бірінші октаваның «миси» аралығы [6, Б. 15].
Ән айтатын дауысты музыкалық аспаппен салыстырып жатады. Сондықтанда ән айтатын
дауыстың дұрыс дамуы үшін баланың дауысын дұрыс қойып үйрету керек. Балалардың жас
ерекшеліктеріне сай түрлі жаттығулар жасатылу қажет. Ән айтып тұрып пассивті қимыл, ритммен оқыту,
сөзді таза интонациялау т.б. Бұл жаттығулар тілдерінен ақауы бар балаларға жақсы көмектеседі [7, Б. 9499].
Ән айтпас бұрын балалардың қандай дауысқа ие екендігінде әр баланың диапазонын, дауыс
тембрін, үлгідегі дыбыстарды айта білуін, тесситураға төтеп беру қабілетін сонымен қатар өтпелі
регистрлік тонды екскере отырып анықтаған абзал. Балалармен дауыс жаттығуларын жасауда ең алдымен
жеке дыбыстан қалыптасқан «ку-ку» (кіші терция), «ле-ле» (прима) т.б. жаттығуларды жасау арқылы таза
дыбыс пен бұлшық етті шынықтыруға қол жеткізуге болады. Дауысты бірте-бірте әншінің диапазонының
ортасында болатын қарапайым дыбыстардан бастап, біртіндеп жоғары және төмен қарай кеңейтіп, артық
күш салмай, абайлап және бірте-бірте жаттықтыру керек. Мұндай әдіс дауыстың диапазонын кеңейтіп,
дауыс концентрациясын анықтайды. Әдістің негізін қалаған М.И. Глинка [8, 37 Б.].
Балалардың ән айту барысында игереген эммоционалды тәжірибесін алуан түрлі репертуарларлар
арқылы қол жеткіземіз. Мұғалім баланың ән айтқанда қысылып-қымтарылмай тұруын қадағалау керек.
Дыбыс қысылып шықпауы абзал. Балаларды шынайы, әндете билетіп, жеңіл ән айтуға үйрету керек.
Балаларды өз дауысының күшін қадағалап, өз дауысын өзі басқаратындай тәрбиелеу керек. Жұмыс
барысында көптеген қателіктер бой алады. Музыкалық қабілеті жоғары балалардың өзінде көптеген
мәселелер бой алу мүмкін: ырғақты сезіне алмау, демді дұрыс алмау, қатты музыка әсерінен тембірін
жоғалту т.б. бұл кезең өте үлкен қажырлы еңбекті, уақытты талап етеді. Әнді таза айту үшін үлкен зейін
керек. Тәжірибеге сүйенсек бір сыныпта нотаны төмендетіп, дұрыс түспей айтатын 5-6 бала кездеседі.
Олармен жеке-жеке көп уақыт бөліп қажырлы жұмыс жасауды қажет етеді [9, 13 Б.].
Вокалды дұрыс ән айту барысында балалар мынадай жетістітерге ие болады және келесі вокалды
дағдылар қалыптасады: ешқандай қысымсыз ән айтады; дұрыс дем алады; сөзді таза, анық айтады;
мелодияны дұрыс жеткізе біледі; ыңғайына қарай қатты және ақырын айтады; ұжыммен де жеке де
ыңғайлы диапазонда шығармасын орындайды; ән айту кезінде дұрыс тұру тәртібін игереді. Айта кетсек,
бастауыш мектеп жасындағы балалардың ән айтуда қалыптасатын негізгі вокалдық дағдылары:
- тыныс алу;
- артикуляция;
- дұрыс дыбыс шығару;
- резонацияға бөлуді құрайды.
Музыкадағы басты нәрсе – бұл сезім, көңіл-күй, эмоциялардың көрінісі. Ән баланың сезіміне әсер
етсе, мұғалім оны шындыққа эмоционалды, оң көзқараспен тәрбиелейді. Осы тұрғыда балалар әндерінің
репертуары табиғат, балалар шығармашылығы, мектеп, ойын, мерекелік, қоғамдық және басқа да
тақырыптар бойынша әртүрлі болуы керек. Бастауыш мектеп бағдарламасында әндер белгілі бір
принциптерге сәйкес таңдалады. А.И. Вайчене айтуы бойынша олар:
1) өлеңдер мәтіннің мазмұнына қатысты өте көркем, мазмұнды болуы.
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2) ән әуендері қарапайым, жарқын және әртүрлі сипатта болуы.
3) әннің тақырыптары әртүрлі, мағынасы қарапайым түрде балаларға түсінікті болуы.
4) әннің әуендері оқушылардың вокалды қабілеттеріне сәйкес болуы.
5) бірінші сыныпта әндер қысқа музыкалық фразалардан тұруы.
6) негізгі өлшем 2/4, ал әуен толық немесе жарты нотамен аяқталуы керек [10, Б. 64].
Осылайша мұғалім баланың психологиялық және жас ерекшелігін ескере отырып тәлім беріп,
түрлі репертуарлар арқылы баланың қызығушылығын арттырып, музыкаға деген махаббатын еселейлі.
Әнді дұрыс айтуда дауыс аппаратының қызметін жақсартып, жағымды тембрді, бала дауысының
музыкалық есту қабілетін қалыптастырады. Әртүрлі репертуармен жұмыс жасаған баланың мінезінің
эмоционалдық айшықтығы басқа балаларға қарағанда басымырақ келеді. Вокалмен жұмыс жасаған
баланың дикция-артикуляциясы анық болып, таза сөйлейді, ойлау қабілеті жоғарғы деңгейде жұмыс
жасайды. Сол себепті, ән айту музыка әлемінде де өмірде де баланың тұлға ретінде дұрыс қалыптасуына
септігін тигізетін құрал, өнердің ерекше, шұғылдануға қол жетімді саласы. Қазіргі жағдайда вокалдық
әншілік тәрбиенің негізінде қазақтың профессионалды ән салу дәстүрі бірін-бірі толықтыра жалғаса
бермек. Негізгі бағыт жас ұрпақты жан-жақты, рухани дүниесі бай еліміздің білікті азаматы етіп
даярлауда.
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ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ ЗАМАНАУИ ҚОЛӨНЕР БҰЙЫМДАРЫН ДАЯРЛАУ
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Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
(Алматы қ., Қазақстан)
Аннотация
Мақалада ұлттық құндылықтар арқылы заманауи қолөнер бұйымдарын даярлаудың
технологиясы, қазіргі кезде заман талабына сай, ұстаздардың алдына қойған мақсаты-жас ұрпақты
ұлтымыздың салт-дәстүрі арқылы, еңбекке деген шығармашылығы мен өнерге деген сүйіспеншілігін
арттыру. Болашақ мамандар даярлау барысында қазақтың салт-дәстүрі негізінде қолөнер бұйымдарын
заман талабына сай жасау технологиясын меңгеру және ұлттық құндылықтарын рухани жаңғыру
мәселелері қарастырылған.
Тірек сөздер: Этнопедагогика, ұлттық,технология, кәсіптік білім, қалыптастыру.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ПРЕДМЕТОВ)
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Аскарова Ж.А., Нурсагатова А.
Казахский государственный женский педагогический университет
(г.Алматы, Казахстан)
Аннотация
В статье рассматривается технология изготовления современных изделий посредством национальных
ценностей, отвечающих современным требованиям, цель, поставленная перед педагогами - посредством
национальных традиции и обычаев воспитание у молодого поколения творческого подхода к труду,
повышение любви к искусству. В процессе подготовки будущих специалистов на основе казахских
обычаев и традиций, освоение изготовления декоративных изделий,
согласно современным
технологическим разработкам и рассмотрение вопросов духовной модернизации национальных
ценностей.
Ключевые слова: Этнопедагогика, национальный, технология, Профессиональное обучение,
формирование.
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MANUFACTURING TECHNOLOGY OF MODERN ITEMSUSING NATIONAL VALUES
Askarova Zh.A., Nursagatova A.
Kazakh state women`s teacher training university
(Almaty, Kazakhstan)
Annotation
The article discusses manufacturing technology of modern products through national values, responsible
modern requirements, the goal for teachers, through national traditions and customs, education of the younger
generation creative approach to work, increasing love for art. In the process of training future specialists on the
basis of Kazakh customs and traditions, mastering the manufacture of decorative products, according to modern
technological developments and consideration issues of spiritual modernization national values.
Key words: Ethnopedagogics, national, technology, Vocational training, formation.

Жас ұрпақ алдында «Қазақстан-2030» бағдарламасында көрсетілген «Барлық қазақстандықтардың
өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі мен әл-ауқатының артуы» сияқты ұзақ мерзімдік стратегиясын үшінші
мыңжылдықта жүзеге асыру міндеті бүгінгі күнгі басты мәселе болып тұр. Демек, бұл қоғамдық саладағы
өзгерістерге сай жоғары талаптар қоя отырып, экономикалық бәсекелестік жағдайында сапалы мамандар
даярлау қажеттігін алға тартады. Білім берудің мақсатын, міндеттерін жүзеге асыруда болашақ маман
даярлауда, әр мұғалім күнделікті ізденіс арқылы барлық жаңалықтар мен өзгерістерге батыл жол
ашарлық қарым-қатынас жасаулары керек. Оқыту түрлерін, әдістері мен құралдарын одан әрі жетілдіріп,
тиімді тәсілдерді нәтижелі қолданудың жолдарын іздестіріулері қажет. Оның өзі уақыт талабынан
туындауда. Қоғамның дамуы адамдардың ой-санасының, мінез-құлқының өзгеруімен қоса сыртқы
сымбат, келбетінің де жаңаруына ықпал етуде. Қазіргі заманда қолөнер бұйымдарын шығармашылықпен
әзірлеу заман талаптарынан туындап отырған мәселелердің бірі деуге болады. Бұл осы салада қызмет
етуші мамандарға қойылатын талаптардың да жаңғырып, күшейе түсуіне алып келуде. Жаңа талап,
жаңаша ойлайтын, шығармашылық қабілеті дамыған, күнде жаңғырып, күнде өзгеріп отыратын
бәсекелерге сәйкес туындылар жасау кәсіби мамандардың құзырында.
Біздің ойымызша, еліміздегі өзгерістерге сәйкес нарықтық қатынастарға көшуге байланысты
кәсіби білім беру мазмұнын саралап, оқу үрдісін өндіруші еңбекпен ұштастыра отырып, жас ұрпаққа
халықтық қолданбалы өнер арқылы ұлттық тәрбие берілуі тиіс Қазіргі кәсіби білім берудің негізгі
мақсаты білімін, біліктілігін, дағдысын қалыптастыруға қол жеткізу ғана емес, сонымен бірге ұлттық
тәрбие негізінде ертеңгі қоғамның белсенді азаматының тұлғасын қалыптастыру. Ұлттық мәдениеттің
негізі болып табылатын этнопедагогикалық білім беру мен ұлттық тәрбие берудің басты құралдарының
бірі - халықтық қолданбалы өнер екендігі белгілі. Халықтық қолданбалы өнер - ата-бабаларымыздан келе
жатқан, ұлттық санамызда, рухымызда, болмысымызда өзіндік қолтаңба ретінде қалыптасқан өнер түрі.
Бұл жерде, этнопедагогиканың озық үлгілерімен жас ұрпаққа халықтық қолданбалы өнер арқылы ұлтық
тәрбие беруді жүзеге асыруда - технология сабағының орны ерекше. Қазақ халқының қолданбалы өнер
туындылары мейлі, ол мұражайларда, мейлі көрмеде тұрсын, күнделікті тұрмыс қажетін өтеп жатсын,
оны халқымыздың өткен тарихымен, мәдени құнды мұрасымен, салт-дәстүрімен жалғастыратын дәнекер
күш деп қарауымыз керек. Себебі, онда ұлттық тәрбиені жүзеге асырудың амал-жолдары, талап-тілектері,
үлгі-өнегелері, әдіс-тәсілдері орын алған.
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Қазіргі таңда келешек ұрпақтың санасында, ой-өрісінде, жалпы азаматтық, адамзаттық рухани
құндылықтар мен жоғары адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру, болашақ маман тұлғасының даму
барысын психологиялық жан-жақты және үздіксіз зерттеу, оның даралық ерекшеліктерін танып, дұрыс
бағытта дамыту және қоғам өмірін ізгілендіру мен демократияландыру жағдайында жаңа азаматты
қазақтың ұлттық өнері арқылы қалыптастыру мәселесінің маңыздылығы мен көкейкестілігі күннен күнге
артып отыр. Сондықтан, білім беру жүйесін реформалау саясаты ең біріншіден - еңбек, технология,
кәсіптік білім беру сияқты өмір талабына қойылатын сұранысқа сәйкес жүргізу, екіншіден - оқу
процесіндегі білім беру мен ұлттық тәрбие бірлігін сабақтастыра отырып, білімнің үйлесімділігімен
қатар, әрбір оқушының дербес ерекшелігін ескеріп, қабілетіне, белсенділігіне сәйкес бағдар ұстау болып
отыр. Десек те, қазіргі қоғамның ғылыми, әлеуметтік, практикалық талабына, тәрбие беру мақсатын
жүзеге асыру қажеттілігіне сай, оқу үрдісінде жергілікті жердің экономикалық, экологиялық және
этномәдени ерекшеліктерін ескере отырып, ұлттық тәрбие беру мәселелері әлі күнге дейін бір-жақты
шешімін тапқан жоқ. Кәсіптік білім мамандығының келешек ұрпақ маманының басшылығымен
қолданбалы өнер туралы ғылыми түсініктерді ұғынып, бағдарлама көлеміндегі мағлұматтарды,
шығармашылық іскерлікті меңгереді және сол түсініктерді меңгеру арқылы ойы, ұлттық таным түсінігі,
эстетикалық талғамы қалыптасады және дүниеге көзқарасы, ұлттық сана-сезімі дамиды. Оның деңгейі әр
ұрпақтың даму ерекшеліктеріне, қабілетіне байланысты болады. Бұл оқушының іс-әрекетінде көркемшығармашылық өздігінен ізденуі және сабақтан тыс жұмыстар арқылы жалғасын табады.
Білім саласындағы кез келген пән-қандай ортада болмасын өзінің айтар ойы, өмірге деген көзқарасы,
нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлес қосары анық. Кәсіптік білім мамандығының мақсаты-әр
маманның шығармашылықпен жұмыс жасауына ықпал ете отырып, қазіргі заманның технологиялық
мәдениетіне, яғни бұйымдарды көркем жобалауға, өңдеп, өндіруге бейімдеу болып табылады. Сондай-ақ
мамандарға техника мен технология әлемін зерттеп, зерделеуін, кәсіптік іс-әрекет элементтерінен
практикалық тәжірибе алуын қарастырады.
Технология атты жаңа интегративті білім саласын меңгеру келешек ұрпаққа жалпы білім мен дағдыны
меңгеруіне мүмкіндік береді, интеллектуалдық, тұлғалық, этикалық дамуын, өзіндік, кәсіптік
айқындалуын, қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдайларға бейімделуін қамтамасыз етеді.
Кәсіби маманның қызығушылығы мен бейімділігін дамыта отырып, кәсіби айқындалуын жетілдіру
жеткіншектердің кәсіптік бағдарды сезінуіне, еңбекті бағалауына, сүйіп атқаратын жұмысқа дағдылануға,
жауапкершілікті сезінуге, мінез-құлық және қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға септігін тигізеді.
Тұлғаның эстетикалық бейнесі өнер мен табиғатты қабылдауы және адамдар арасындағы қарымқатынастағы қызметі арқылы көрінеді. Талантты және дарынды мамандардың бойында даму және
шығармашылық қабілеттер өнердің түрлі саласында өз ерекшелігіне қарай көрінеді.
Болашақ маманды ұлттық сезім мен рухта тәрбиелеуде ұлттық ою-өрнектердің алатын орны ерекше.
Қазақ халқының қолөнерінің арнасы кең, түрі сан алуан. Дәстүрлі қазақ өнерінің ерекшелігін айтқанда,
қазақ өміріндегі ежелден дамыған ою-өрнек ерекше эстетикалық сезімді үнсіз айғақтайды. Ою-өрнектің
көнеден келе жатқанын дәлелдейтін бұйымдар мұражайларда сақталуда. Ою-өрнек халықпен бірге
жасасып, оның рухани материалдық игілігіне айналып келеді. Бүгінгі таңда қайта дамып, бай мазмұн,
жаңа түр тауып, өнер саласында биік деңгейде дамуда. Өнер өшпейді, сөнбейді, көнермейді. Кәсіпке
оқыту әрбір маманның өмірі үшін өте қажет. Өйткені талаптанған әрқашан өз мақсатына жетеді.
Келешек ұрпаққа біздің қазақтың ұлттық қолданбалы қолөнерінің беретін тәрбиелік мәні өте зор
болмақ. Ұлттық тәрбие беру бесігіндегі баланы ата-баба дәстүрін, мәдениетін, қолөнерін және азаматтық
арнадағы асыл қасиеттерін еңбекке баули отырып, жан-жақты тәрбие беру, мәдени мұраны жүйелі
меңгеруге, рухани мұрасын бағалай білуге тәрбиелеу мүмкіндіктері қарастырылады. Сондықтан
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педагогикалық үдеріс барысында, болашақ мамандарға кәсіби технология пәнінің үйірме жұмыстарында
халқымыздың ұлттық қолөнерін халқымыздың салт-дәстүрімен, әдет-ғұрпымен таныстыра
отырып,болашақ мамандардың іскерлігін, дағдысын, еңбекке деген ынтасын қалыптастыруды негізгі
мақсат етіп қою-біздің міндетіміз. Ұлттық мәдениетке негізделген қазақ ұрпағының қайта түлеуі қазіргі
таңдағы көкейкесті мәселе болып отыр. Өйткені келешек ұрпақты көркемдік білім алуын арттыру және
рухани деңгейін дамыту, шығармашылыққа тәрбиелеу- қазіргі білім беруде көзделіп отырған мәселе. Осы
тұрғыдан келгенде келешек ұрпақтың жұмыс істеу әдет – дағдыларын көркем шығармашылық
іскерлікпен жалғастырып дамыту мәселесі қарастырылады. Әсемдікті сезініп, түсініп, қадірлей білуге
баулу эстетикалық тәрбие беру арқылы іске асырылады. Өнер мен білім беру ісін бір-бірімен
ұштастырып, ұрпақ санасына ұялатуда үлкен жүрек , мол іждағат, мейірімділікпен қоса, кәсіби дарын
ізденімпаздық, іскерлік керек екендігін баса айтуымыз керек.
Кәсіптік оқытуды халықтық педагогикамен ұштастырудың маңызы зор. Еңбек болаақ мамандардың ең
бірінші өмірлік қажетіне айналу үшін, еңбек ету талабын адамның бойында тәрбиелеудің зор маңызы бар.
Бұл міндет- адам өзі ынта қойған еңбекпен шұғылданып, оның бейімділігімен мүддесіне сай келетін және
адамгершілік қанағат беретін іспен шұғылданған жағдайда жүзеге асырылады. Сондықтан да бұл
міндеттерді шешу еңбекті дұрыс таңдап алумен аса тығыз байланысты.
Халық қолөнерінің бай мұраларын жинап, сұрыптай отырып, заманымызға сай лайықты сапа, түр беру
әдісімен келешек ұрпақты ілгері дамыта беруіміз керек. Қолөнер халық өмірімен, тұрмысымен бірге
жетіліп, біте қайнасқан өміршең өнер. Қолөнер өзіне тән әлемі, қоршаған ортасы, өзіндік күші бар, ол
ешқандай өтпелі құндылықтарға бағынбайды. Өзіне деген тыныштық пен сенім бізге белгілі бір дағдылар
мен икемдерге жеткізеді.
Қорыта келгенде, ұлттық құндылықтар арқылы заманауи қолөнер бұйымдарын даярлаудың
технологиясын, болашақ маманға халықтық қолданбалы өнер арқылы ұлттық тәрбие беруде жан-жақты
дамып, қалыптасқан ұрпақ тұлғасы мәдени құндылықтарды бағалайды, рухани деңгейі артады және
ұлттық сана-сезім деңгейі өседі, ұлттық дүниетанымы мен ой-өрісі кеңейеді, шығармашылық қабілеті
жоғарылайды деп тұжырымдаймыз. Демек, оқыту үрдісінде білім беру мен тәрбие бірлігін сақтай отырып
оқушыларға технология сабақтарында халықтық қолданбалы өнер арқылы ұлттық тәрбие беру ісінде
білімнің өмірге үйлесімділігімен қатар әрбір оқушының жеке ерекшелігін ескеріп, білімділігіне сәйкес
бағдар ұстау негізгі шарт. Оқу мақсатын-танымдық тапсырмалармен, оқыту әдісін - дидактикалық
тәсілдермен анықтауға болады. Ұстаз басшылығымен қолданбалы өнер туралы ғылыми түсініктерді
ұғынып, бағдарлама көлеміндегі мағлұматтарды, шығармашылық іскерлікті меңгереді, сол түсініктерді
меңгеру арқылы оқушының ойы, ұлттық таным түсінігі, эстетикалық талғамы қалыптасады және дүниеге
көзқарасы, ұлттық сана-сезімі дамиды. Халықтық қолданбалы өнерді меңгеру, оқу-тәрбие ісінің
тиімділігін арттырып, оқушылардың дүниетанымы мен ойлау деңгейін, көркем шығармашылық
белсенділігін дамытады, ұлттық танымын, ізгілік қасиеттерін қалыптастырады және қызығушылығын
арттырады. Ұстаздан: Сапалы білім беру тәсілдерін меңгереді, шеберлікті шыңдайды, ізденіске бет
бұрады, жұмысты жүйелі қалыптастырады. Болашақ маманның: пәнге қызығушылығы артады, білім
теориясын, сарамандық жұмыстар жасауды игереді,байқауға қатынасу дайындығы күшейеді, ұлттық өнер
сатыларын меңгереді.
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Мақаланың мақсаты зергерлік бұйымдар мен кәдесыйларды дайындау арқылы өз елімізді басқа
елдерге таныту үшін жарнамалық құрал ретінде пайдалану. Қазіргі заман, туризимнің дамуы, маркетинг
және дизайнды дамыту тұрғысынан брендтер құруда бізге дәстүрлі өнерге деген өз көзқарастарын
өзгертетін және дәстүрлі өнерді одан әрі дамыту үшін мүлдем жаңа жағдайлар жасайтын кез келді деген
ойға жетелейді. Кәдесый өнімдері тұрғысынан бұл республика үшін Қазақстан туралы шетелдік
туристердің білімін кеңейту үшін бренд ретінде жарнама болып табылады.Бұл мақала коммуникация
құралы ретінде кәдесый өнімдерін талдау болып табылады. Біз зерттеген тақырыптың өзектілігі кәдесый
өнімдерінің маңыздылығын түсінумен байланысты. Кәдесый өнімдері осы саланың тиімділігін
қамтамасыз етеді, себебі өнім туралы ақпараттың көп бөлігін тұтынушы кәдесый өнімдері арқылы алады.
Кілтті сөздер: дизайн, жарнама, өнер, кәдесый, туризм, зергерлік өнер, технология, средства,
перспективы.
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Целью статьи является использование в качестве рекламного инструмента для продвижения своей
страны в другие страны путем изготовления ювелирных изделий и сувениров. В создании брендов с
точки зрения современного, развития туризма, маркетинга и развития дизайна, нам кажется, что пришло
время изменить свое отношение к традиционному искусству и создать совершенно новые условия для
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дальнейшего развития традиционного искусства. С точки зрения сувенирной продукции это реклама для
республики как бренд для расширения знаний иностранных туристов о Казахстане.Эта статья является
анализом сувенирной продукции как средства коммуникации. Актуальность темы, которую мы изучаем,
связана с пониманием важности сувенирной продукции. Сувенирная продукция обеспечивает
эффективность этой отрасли, так как большую часть информации о продукте потребитель получает через
сувенирную продукцию.
Ключевые слова:дизайн, реклама, искусство, сувенир, туризм, ювелирное искусство, технология,
средства, перспективы.
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The purpose of the article is to use as an advertising tool to promote their country to other countries
through the manufacture of jewelry and Souvenirs. In creating brands in terms of modern, tourism, marketing and
design development, it seems to us that the time has come to change our attitude to traditional art and create
completely new conditions for the further development of traditional art. From the point of view of Souvenirs, it
is an advertisement for the Republic as a brand to expand the knowledge of foreign tourists about
Kazakhstan.This article is an analysis of Souvenirs as a means of communication. The relevance of the topic we
are studying is related to the understanding of the importance of Souvenirs. Souvenirs ensure the effectiveness of
this industry, as most of the information about the product the consumer receives through Souvenirs.
Key words:design, advertising, art, souvenir, tourism, jewelry, technology, tools, prospects.

Данная статья представляет собой анализ сувенирной продукции как средства коммуникации.
Актуальность исследуемой нами темы связана с осознанием значимости сувенирной продукции.
Сувенирная продукция обеспечивает эффективность этой сферы в связи с тем, что большую часть
информации о продукций потребитель получает через сувенирную продукцию. В последние годы
активно обсуждается то, что сувенирная продукция становится одним из самых важных атрибутов
торговой марки, что еще раз подчеркивает актуальность данной темы. Цель работы проанализировать сувенирную продукцию как средство коммуникации. Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить научную и методическую литературу по теме исследования.
- собрать и систематизировать материал по проблеме исследования.
- рассмотреть историю сувенирной продукции.
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- охарактеризовать основные типы сувенирной продукции.
- описать основные примеры сувенирной продукции.
Объект исследования: сувенирная продукция в современном коммуникационном процессе.
Предмет исследования - сувенирная продукция. В статье используются следующие общенаучные
методы: описание, которое включает в себя прием наблюдения, классификации, сопоставления,
анализ, обобщение, систематизация и интерпретация. Практическая значимость: материал данной
работы можно использовать в преподавании на специальностях «Реклама» и «Объекты графического
дизайна», а также данные исследования будут интересны специалистам-практикам в области
сувенирной продукции.
Сувенирно-подарочной продукции прочие виды и качество:
- ювелирные изделия;
Предметы быта, изделия из драгоценного металла и их сплавов, используемые в качестве
украшений для религиозных и декоративных целей, с применением различных художественных
обработок, с примесями драгоценных, полудрагоценных и искусственных цветных камней и других
природных или искусственных материалов или их без применения.
- ковровые изделия;
Из искусственной шерсти и синтетических волокон (капрон, лавсан, нитрон, ПВХ и т. д.)б.)
изделия из них. Изделия подразделяются на искусственные и машинно обработанные способом
производства. Они могут быть гладкими и ворсовыми.
- рисунки;
- гобелены;
Изделия ручной вязки, кроме шелка и шерсти разных цветов.
- изделия из кожи;
- изделия из дерева;
Изделия ручной работы из шелка и шерсти различных цветов, сшитые отдельными частями.
- изделия из кожи;
- изделия из дерева.
В традиционном стиле Республики Казахстан живописно оформлены, отражающие культуру и
быт казахского народа, березы, осины, орехов, стекол, самшита, кленов, красного дерева и. т. д.
изделия из декоративных текстурных деревьев, а также из капа и капо-корня, коры, винограда, стружки,
мочалки, соломки.
- изделия из кости, рога;
- изделия из камня;
К данной группе относятся изготовленные из мягкого вида камней (иногда путем сопряжения с
другими материалами или орнаментами и инкрустацией).
- изделия из фарфора и керамики;
Для производства керамических изделий потребуется фарфор, фаянс, майолика, терракота.
Изделия фарфора, фаянса и грубой керамики могут быть отнесены к декоративным и прикладным
ремеслам.
- скульптуры малой формы;
- высококачественные сувенирные изделия национальной тематики массового производства;
- Репродукции имеющих особое культурное значение для Казахстана.
Сувенирно-сувенирные изделия, используемые при изготовлении подарочных изделий из
качественных материалов.
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- драгоценные и полудрагоценные металлы
- природные камни и. т. д.
- драгоценные и драгоценные металлы
- искусственные камни и т. д. б.
- фарфор;
- металл;
- искусственные материалы и вещества, заменяющие природу;
- дерево и т. д. Б [5].
Одно из древних видов искусства среди ремесленных изделий-ювелирное искусство. Ювелирное
искусство-это разновидность ремеса искусства, которое возникло с древнейших времен и развивалось в
декоративном плане, распространенном для каждого народа. С использованием золота, бронзы, серебра,
драгоценного камня и кости широко распространено декоративная мебель для роскоши, женские
декоративные изделия, оружие, ювелирное искусство. В ходе их декорации широко использовались
кость, металл, краска, кожа. Народными мастерами чаще всего изготовлены такие предметы, как браслет,
ободок, кольца, серьги, кромка, ожерелья, скобы, саукеле, булавки, крючки, узбе и.т.д. На протяжении
веков до сегодняшнего дня эти изделия которые стали традиционными и нуждами женщины, до сих пор
не утратили свое значения [1].
Учитывая все эти исторические факты, мы в современном мире привыкли смотреть традицонное
искусство более консервативно и в большинстве ассацируем их как бы музейными экспонатами. Но
нынешняя современность, развития турихма и.т.д. с точки зрения маркетологии и развития дизайна в
создании брендов наводит на мысль, что нам пора изменить свои взгляды на традиционное искусство как
таковой и создавать совершенно новые площадки для дальнейшегоразвития традиционного искусства. С
точки зрения сувенирной продукции это как реклама для Республики как бренд, как расширения знаний
иностранных туристов о Казахстане.
Сувениры - это предметы, рассказывающие о культуре и менталитетете страны. Сувениры бывают
разные. В национальном стиле они разрабатываются так, чтобы они могли рассказать о быте народа.
Например, в Индии, такие сувениры, как слоновая скульптура, пирамиды в Египте, юрта, домбра в
Казахстане покупают туристы как память об этой стране. Даже результаты маркетингового исследования,
проведенного специально в Италии, показали, что каждый третий турист забирает с собой священные
вещи из Ватикана. А каждый, посетивший Францию, в доказательство того, что он был в этой стране,
намерен забрать с собой небольшую скульптуру Эйфелевой башни. Кроме того туристы посещающие
Турцию, забирают различные небольшие сувениры прикрепленные к магниту, в основном с именами
городов этой страны. Это свидетельствует о том, что искусство создания сувениров, характеризующее
личность этих стран, поставлено на правильный путь. Сувениры из - за мастерства ремесленников,
владеющих глубоким смыслом своего дела, сделаны в соответствии с национальным колоритом. Куклы
национального образца и деревянная посуда, ковер обрамленный орнаментом, головные уборы из шкуры
волка и лисицы не оставят без внимания каждого посетителя Казахстана.
Все материалы должны соответствовать установленным требованиям и стандартам качества
Республики Казахстан.
Требование рынка кардинально изменило отношение к произведениям ремесленников, оценивали
способности и искусство не только ткачих, но и мастеров по дереву, ювелиров, этнодизайнеров. В
магазины вышли сундуки, бесики, национальный музыкальный инструмент - домбра. В то время как
ремесленные изделия стали утварью дома, это стало источником дохода и стал востребованным. Это
способствовало развитию нового вида бизнеса - этнобизнеса. Этнобизнес - это не только источник
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дохода, но и прямой способ проявить страну. Это неотъемлемая часть культуры. А основным способом
распространения этих изделий является реклама.
Отец рекламы Альберт Ласкер объясняет это следующим образом: «Реклама - это торговля в
печатном виде». Это стало известно до появления радио и телевидения. В это время масштаб и качество
рекламы отличались как небо и земля. Существуют различные определения о рекламе. Он может быть
определен как один из источников организации сбыта, экономических и социальных процессов-связей с
общественностью. Итак, реклама - это средство передачи информации, обычно выплачиваемое и
вызывающее доверие. Он часто занимается реализацией идей рекламораспространителя и продукции[2].
Реклама предназначена для людей разных групп, то есть позволяет охватить всех информациями.
Основная часть функций - рекламы, убеждение по содержанию и назначению, ориентация на себя новых
пользователей на идеи, товары, услуги. Однако известные рекламораспространительи, например,
сообщение, сделанное с целью разрешения прав и юридических работ, происходит только в месте
предоставления информации и не преследует никакой цели убеждения.
Помимо рекламы материального товара, очень важно проводить рекламную связь с магазинами,
занимающимися продажей машин, салонами красоты, и.т.д. На всех уровнях роста реклама используется
в рамках размышлений: эканомической, политической, экологической, религиозной и социальной[2].
Реклама используется везде. Используется им для формирования «образа» организации
(престижная реклама), распространение информации о продаже, услуги (рубричная реклама), объявление
о продаже по сниженным ценам (низкая ценовая реклама).
В зависимости от масштаба распространения подразделяются на: всемирные, мульти национальные, региональные, городские, местные. В зависимости от способа изготовления реклама
подразделяется на: собственную или «домашнюю», созданную самим рекламодателем; подготовленную
рекламным агентом; готовую (игра старых рекламных роликов). Рекламные средства можно разделить на
5 больших групп: печати, телевидения, радио, рекламы, кино. Реклама с стороны художественного
оформления: черно-белый, одноцветный, двухцветный, цветной, текст, рисунок, фото, использованные и
предметы рекламы: брелок, топка, ручка, сувенир, и.д. Кроме того, существуют и «живые» рекламы. Это
включает в себя демонстрацию моделей в магазинах образцов одежды известных фирм.
Основные функции рекламы:
- эканомические (утилитарные) - это увеличение объемов торговли и увеличение доходов, информационные производители - это предоставление полной информации о определенных товарах, маркетинговые (коммерческие) - способствует продвижению товара на рынке торговли, - относительные
(идеологические) - воспитательная (организационная) - влияние рекламы на общественное сознание, культуры - дополняет эстетическое удовлетворение.
Цель рекламы: - расширение рынка торговли, - информирование общественности о товаре, формирование и организация названия фирмы, товарного знака, - информирование о выгоде и
преимуществе товара, умение противостоять конкурентам[2].
Таким образом, реклама - это мысль, и должна уметь передавать ее пользователю.
Большое место в предметной рекламе занимают ювелирные изделия и сувениры. Потому что эти
предметы являются единственным средством проявления национального бытия. В настоящее время,
эстетически красочно оформленная посуда, украшение орнаментами, куклы в национальной одежде,
юрты, верблюды, домбра, украшения нового образца, сувениры с изображением символа городов
привлекают внимание посетителей нашей страны. Они изготавливаются из дерева, глины, металла,
керамики, войлока, распределяются в специализированных магазинах, туристических центрах, парках.
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В связи с течением времени в больших городах развивается ювелирное, сувенирное искусство.
Каждый год объем этого бизнеса увеличивается на 20-25 процентов. То есть, после запроса, производство
продвигается вперед. Согласно статистике, в Казахстане с 2006 года количество предприятий,
производящих ремесленники, стало больше[3].
На выставках, проводимых за рубежом, будут представлены ювелирные изделия и сувениры,
рассказывающие о национальной культуре, искусстве, истории нашей страны.Это тоже один из
правильных способов развития, проявления страны. Поэтому большое количество таких изделий очень
важно для жизни народа.
Сувениры и ювелирные изделия национального колорита должны быть не только источником
дохода, кроме того, он должен быть создан на мировом уровне, чтобы показать всему миру культуру
казахского народа[4].
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ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ҚОЛӨНЕР БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ
Адамқұлов Ерали Мерекебайұлы – Алматы қаласы, №61 ОМ «Технология» пәні оқытушы.
Аңдатпа
Жалпы білім беретін мектептердегі бейнелеу өнері, сызу және технология пәндерінің қазіргі
өзекті мәселелері және ұлттық өнерімізге әсері жайлы мақалада айтылады.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДЕЛОК НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Адамкулов Ерали Мерекебайұлы – город Алматы, СР №61 учительпо дисциплине «Технология».
Аннотация
В статье раскрывается пути решения данной проблемы предметов общеобразовательной школы
РК изобразительное искусство, черчения и технология и влияния на изделия народного прикладного
искусства.
ACTUALITY OF TRADE ON THE LESSONS OF TECHNOLOGY
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Adamkulov Erali Merekebayuly – Almaty city, secondary school №61, Teacher in the discipline
"Technology".
Abstract
The article reveals ways to solve this problem of the subjects of the secondary school of the Republic
of Kazakhstan, visual arts, drafting and technology and the effects on the products of the national applied arts.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің әзірлеген білім стандарттары мен
тұжырымдамаларының жарық көруі, осыған орай мектеп бағдарламаларында болып жатқан өзгерістер,
соған сәйкес қолданысқа енген жаңа оқулықтар, оқушыларды дамыту мен шығармашылыққа жетелеуді
міндеттеуі, болашақ маман дайындау ісіне жауапкершілікпен қарауды талап етеді. Осыған орай пән
мұғалімдерінің кәсіби шеберліктерін жоғары деңгейде болуына қойылатын талаптар да күшейді.
Негізгі көзқараста мектеп оқушыларының көркемдік білімін іске асыруда болашақ мұғалімдерді
әдістемелік дайындаудың жүйесі түзілген: - көркемдік практикалық өнертану мен педагогикалық пәндер,
педагогикалық практика, ғылыми-зерттеу, тәрбиелік, студенттердің курстық және дипломдық
жұмыстары, өнертану мен әдістемелік дайындықтарын оқу үрдісінде интеграциялау, - көркемдік
практика мен қолөнер білімінің бірлігі, - технология мен көркем еңбек мұғалімінің көркемдік —
практикалық қызметіндегі мамандық ерекшелігіне қарай әдістемелік дайындығының сәйкес болуының
қажеттігін көрсетеді.
Технология пәніндегі мектептердегі оқыту үрдісі мұғалімнің басшылығымен жүргізіледі. Оның
қызметінің мақсаты оқушылардың белсенді, саналы, танымды қызметін басқару болып саналады.
Мұғалім оқушыларға бірте-бірте күрделі талаптар қояды, соның арқасында баланың танымдық ойының
ілгерлеу қозғалысын қамтамасыз етеді. Мұғалім оқытудың табысты өтуіне жағдай жасайды; соның көмегі
арқасында мазмұн оқушының игілігіне айналатындай әр түрлі әдістерді пайдаланады.
Бүгінгі таңда жалпы білім беретін мектептерде қолөнер бұйымдарын жасау әдістері технология
сабағында оқытылуда, бірақ осы пәнді өз деңгейінде жүргізетін теориялық, практикалық және пәнді
жүргізудің әдістемесін меңгерген мұғалім жоқтың қасы. Болашақ технология пәні мұғалімдерін
қолөнерге оқытуға дайындау шеберлігін қалыптастыратын теориялық және практикалық біліммен оны
оқытудың әдістемесін меңгерудің маңызы зор. Сондықтан технология, бейнелеу өнері және сызу
мамандығы бойынша білім беретін жоғары оқу орындарында «Қолөнер пәнін оқудың әдістемесі» атты
элективті курста енгізетін болсақ, нәтижесінде мектептегі технология пәнінен көркемдік-эстетикалық
білімді жан-жақты үгіттей білетін, жалпы мәдени және көркемдік ой-өрісі кең, көркемдік талғамы,
эстетикалық мәдениеті биік мұғалім қалыптасады. «Болашақ мұғалімдердің өнертанымдық білімдері»
атты ғылыми-педагогикалық зерттеу жұмысы төрт бағытты қамтиды.
Технология пәнінің өнертануы, бейнелеу өнерінің өнертануы, музыка өнертануы, театр өнертануы
салалары. Соның ішінде Қолөнер өнертануы: Бейнелеу өнертануын: қолөнер, бейнелеу өнерінің тарихы,
қолөнер және бейнелеу өнерінің теориясы, қолөнер және бейнелеу өнерінің сыны болып бірнеше салаға
бөлуімізге болады.
Өнер пәні-графиканы зерттеу, кескіндемені зерттеу, сәндік қолөнерді зерттеу, монументалдық
өнерді зерттеу, мүсінді зерттеу т.б. бағыттарын қамтиды. Өнер тарихы пәні лекция және пікір алысу
сабақтарының түріне жатады. Жалпы білім беретін мектептерде өнер пәнін оқудың әдістемесі пәнінде
студенттерге лекция сабақтарының өтілу әдістерін, сабақ жүргізудің әртүрлі формалары: сабақ
материалын түсіндіру (лекция, әңгіме), оқушылар баяндамасы, коллоквиумдер, рефераттар, ауызша және
жазбаша талдаулар, көркемөнер қайраткерлерімен кездесу, жергілікті өлкетану мұражайларымен,
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шеберханаларды аралау арқылы түпнұсқалармен тікелей таныстырудың әдістерін үйрете отырып,
студенттерге үлгілі сабақтар жүргізеді. Болашақ мұғалімдерді әртүрлі формада өткізетін сабағына
байланысты күнтізбелік жоспарлар әзірлейді және бекітілген тақырып бойынша күнделікті сабақ
жоспарын және көрнекілігін дайындайды. Көрнекілікті пайдалана білу, өнердің түрлері мен жанрлары,
суретшілер шығармаларының иллюстрация материалдарын көбірек талдау арқылы өнертанымдық
білімдері қалыптасады.
Сабағымыз теориялық және практикалық сабақ болғандықтан оның өтілу әдістеріне тоқталамыз.
Лекция-білім берудің ертедегі формасы, лекция үрдісінде мұғалімнің оқу материалын ретімен және
жүйелі, монологты түрде баяндауы және түсіндіру әдістері. Ал практикалық сабақтар негізінен оның іс
жүзіне асырылуы. Оқушыларды лекция жазуға атап айтқанда: конспект жазудың тәсілдерін, жалпылама
қолданылатын қысқартулар мен белгілеулерді көрсету, лекция материалдарын толықтыруға, керекті
сызбаларды, кестелерді пайдалануға үйретудің әдістері, иллюстрацияны талдауға, көркем шығармамен
өзбетінше жұмыс істеуге үйретеміз. Көрнекілік әзірлеу, пайдалану әдістерінің шарттары:
а) қолданылатын көрнекілік оқушының жасына сәйкес болуы;
б) иллюстрацияны көрсеткенде басты, маңызды жақтарын бөліп көрсету;
в) көрсетілетін көрнекілік материалдың мазмұнымен сәйкес болуы;
Сонымен қатар студенттерге сабақ барысында көрнекілікті шектеулі пайдалануы керектігі және
оны бірте-бірте тек сабақтың қажет сәтінде көрсетуін үйрету.
Болашақ технология мұғалімдеріне қолөнерді дайындау әдістемесі пәнінен лекция сабақтары мен
семинар сабақтары қатар жүргізіледі.
Семинар сабақтарының өтілу әдістерінде оқушылардың әр
ақпараттарға терең талдау жасауын және дәл баға беруін, оны оқушыларға өз бетінше атқаруға үйретуге
мүмкіндік туғызудың жолдарын қарастырамыз. Егер лекцияда жетекші рольді мұғалім атқарса,
семинарда жетекші рольді оқушылар атқарады.
Болашақ технология мұғалімнің кәсіби дайындығы педагогикалық оқу орнында аяқталмайды, ол
кәсіби қызметтің барлық кезеңі бойына жалғасады. Мұғалімнің кәсіби білімінің үздіксіздігі оның
шығармашылық қабілеті дамуының, оның қызметтінің интегративті элементі және жеке педагогикалық
тәжірибесінің әрдайым дамуының алғы шарты болып табылады.
«Кәсіптік білім» мамандығының студенттеріне 3 және 4 - курстарда қ«Технология пәнін оқыту
әдістемесі», «Сәндік қолөнердің теориясы мен тарихы»,"Қазақ халқының қолөнері", «Қазақстан бейнелеу
өнері тарихы», «Педагогикалық іс-тәжірибе» бағдарламаларына қосымшалар енгізіліп, «Өнер пәнін
оқыту әдістемесі» атты болашақ мұғалімдерге арналған элективті курс оқытылса. Бұл пәндерде болашақ
технология пәні мұғалімдері төмендегідей іскерліктерді игеретін болады:
- орта және жоғары оқу орындарындағы қолөнер тарихы курсының ғылыми және психологияпедагогикалық негізінің құрылымен мазмұнын;
- қолөнер пәнін оқытудың принциптері мен әдістерін;
- пән бойынша бейнелі күнтізбелік, тақырыптық күнтізбелік және сабақ жоспарларын жасауды;
- сабақта көрнекіліктерді пайдалана білуді;
- иллюстрация материалдарын талдай білуді;
- қолөнер пәні сабақтарында ойын-тапсырмаларын пайдалана білуді;
- қолөнерінің түрлері бойынша шығармашылық көрмелер ұйымдастыра білуді;
- оқушылардың білімдерін бағалай білуді;
- өзінің өткізген сабақтарын талдай білуді;
- әлеуметтік-эстетикалық компоненттілік - қолөнердің өнегелі және эстетикалық құндылықтарын
ажырата білуі;
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- өнер шығармаларына эстетикалық көзқарасын қалыптастыруды;
- қабылдау және оның ерекшеліктері мен қайталанбастығын бағалай білуді;
Практикалық немесе студенттердің өзіндік жұмыстарында:
- студенттерді оқушылар және жеткіншектермен оқу-тәрбие жұмысын жүргізуде бақылау, талдау
шеберліктерін игерту;
- оқушылардың жас ерекшеліктері мен жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқу-тәрбие жұмысын
жоспарлауды үйрету;
- студенттерді әр алуан типті сабақтарды әртүрлі әдістерді қолдану арқылы оқушылардың
танымдық қызметін дамытуға арналған сабақтар өткізуге дайындау;
- ұжым оқушылармен сынып жетекшісі функцияларын тиянақты орындауға, оқушылармен жеке
оқу-тәрбие жұмысын жүргізуді үйрету;
- студенттердің педагогикалық қызметке шығармашылықпен, зерттеушілікпен келуін дамыту, өз
еңбектерін талдау дағдылықтарын дамыту, өз білімдерін жетілдіру қажеттігін дамыту.
Болашақ технология пәні мұғалімдерін қолөнерге оқытуға дайындауда білімділікке емес, алған
білімін өмірдегі кездесетін жағдайларды шешуде пайдалана алатындай етіп дайындау, оның
функционалдық сауатының қажетті деңгейде болуына басымдық берілуі керек.Екіншіден, жаңа
технология пәні ретінде сабақ үрдісінде студенттердің өзара белсенділігін арттыру (интерактивті) әдісін
жетілдіру және оның формаларын түрлендіре отырып, мұғалімдер арасына тарату, педагогикалық
жүйедегі жұмыстарды іске асыруда тыңғылықты жүргізу керек.
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ҚАЗАҚСТАН БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНДЕГІ БАТАЛЬДЫ ЖАНРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
МЕН ДАМУЫ
Аңдатпа
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан бейнелеу өнерін бағалап, өнеріміздің
дамуына жасаған игі іс-шаралары қазірде өнер адамдары үшін көптеген мүмкіндіктер берді.
Ұсынылған мақалада кескіндеме өнерінің батальды жанр туындылары арқылы ұлтымыздың
мәдениет қайраткерлерін, батырларын, халық қаһармандарын біліп танып жеткіншек ұрпақтың
жадында маңгілік қалдыру қарастырылды. Батальды жанрдың негізін қалаушылардың
классикалық белгісі болып табылатын фактор - бұл шығармашылықтың бірізді және айқын
түрдегі көпқырлылығы. Бұл ретте ел арасында абырой-даңқымен, табиғат берген
дарындылығымен танылған суретшілердің шығармалары, оның ішінде қазақ кескіндеме өнерінің
кемеңгері Әбілхан Қастеевтің батальды жанрда салынған туындылрының ерекшеліктері
көрсетілген. Суретші Әбілхан Қастеевтің шығармаларындағы бұрынғы классикалық стильмен
бейнеленген туындыларының өзіне тән жаңаша сипатымен жастарды қызықтыруы айтылды.
Қазіргі қазақ жастарын тәрбиелеуде халқымыздың қаһармандары мен батырларымызды білуінің
маңызы зор. Елімізде жастар тәрбиесінің құлдырауы ел болашағының дамуына кедергі.
Шығармашылық туындылары арқылы тәрбие жұмысын жүргізу отандастарымыздың ұлттық
мәдениетімен
қатар адамгершілік, адамды сүю, шыншылдық, әділеттілік, әдептілік,
халықтардың өзара түсінісуі, еңбекқорлық, отаншылдық рухта болуын тәрбиелейді. Өскелең
ұрпаққа суретшілеріміздің батальды жанр бағытындағы туындыларымен танысып, тәрбие
құралы ретінде қолдану ұтымды тәсілдің бірі болмақ.
Түйін сөздер: баталь жанры, ақпарат, ұлттық өнер, тарих, шығармашылық, бейнелеу
өнері, кескіндеме, суретшілер.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БАТАЛЬНОГО ЖАНРА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев высоко оценивая изобразительное
искусство и хорошую работу, проделанную в его развитии, предоставил много возможностей
для художников. В данной статье рассматривается то что, с помощью картин батального жанра
прививать любовь и уважение к нашим героям и батырам прошлых и нынешних лет. Фактом,
который является классическим символом основателей батального жанра, является
последовательное и своеобразное разнообразие творчества. В то же время в битвах этого жанра
были продемонстрированы произведения художников, признанных талантов и великий людей
своей страны.В том числе произведения Абылхана Кастеева, покровителя казахского живописи.
Работы Абылхана Кастеева в творчестве художника показали, что молодежь интересуется их
классическим стилем. Для наших соотечественников важно знать героев и батыров для
воспитания современной казахской молодежи. Снижение образования молодежи в стране
препятствует развитию будущего страны. Проведение образовательной работы через творческие
работы, наряду с национальной культурой наших соотечественников, воспитывает моральную,
гуманную, правдивость, справедливость, такт, взаимопонимание народов, тяжелый труд,
патриотизм. Один из рациональных способов познакомиться с художественным наследием
художников и использовать их в качестве средства обучения.
Ключевые слова:батальный жанр, информация, национальное искусство, история,
творчество, изобразительное искусство, живопись, художники.

Abstract
D.S.Bolysbaev , N. Dosalyeva 2, J. Jayik 3
1
candidate of philosophy sciences, docent
2,3
master student
1,2,3
М. Auezov south Kazakhstan state university
Shymkent, Kazakhstan
1

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE BATTLE GENRE IN THE FINE ART OF
KAZAKHSTAN
The President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, highly appreciating the
fine arts and the good work done in its development, provided many opportunities for artists. This
article examines what, with the help of pictures of the battle-like genre, to instill love and respect for
our heroes and batyrs of past and present years. A fact that is a classic symbol of the founders of the
battle genre is a consistent and peculiar variety of creativity. At the same time, in the battles of this
genre, works of artists, recognized talents and great people of their country were demonstrated.
Including the works of Abylkhan Kasteev, patron of Kazakh painting. The works of Abylkhan Kasteev
in the works of the artist showed that young people are interested in their classical style. For our
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compatriots, it is important to know the heroes and batyrs for the education of modern Kazakh youth.
The decline in the education of young people in the country impedes the development of the country's
future. Conducting educational work through creative work, along with the national culture of our
compatriots, fosters moral, humane, truthfulness, justice, tact, mutual understanding of peoples, hard
work, patriotism. One of the rational ways to get acquainted with the artistic heritage of artists and use
them as a learning tool.
Keywords: battle genre, information, national art, history, creativity, visual arts, painting, artists.
Халықтың этномәдени дәстүрлі жиынтығында қалыптасқан қазақтардың дәстүрлі
дүниетанымы қазақтың бейнелеу өнерінің тамыры тереңге кеткен өзіндік ерекшелігін көрсетуге
негіз болды. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтің "Төртінші өнеркәсіптік
революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері" атты Қазақстан халқына Жолдауына
қатысты мәлімдемесінде "Ұлттың әлеуетін арттыру үшін мәдениетіміз бен идеологиямызды одан
әрі дамытуымыз керек.
"Рухани жаңғырудың" маңызы да нақ осында.
Өзінің тарихын, тілін, мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін
меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына
айналуға тиіс"[1, 3 б.] - Елбасының бұл жолдауынан әр-бір қазақстан азаматы өз салт-дәстүрін,
мәдениетін, ұлттық құндылықтарын сақтаумен қатар оны дамытып келер ұрпаққа жеткізудің
маңызын да айта кеткендей. Осы орайда біз өз тарихымыз бен мәдениетімізді суретшілеріміздің
ұлттық бағытта салынған туындылары арқылы салт-дәстүрімізді, батальды жанр бағытында
салынған суреттер арқылы халқымыздың қаһармандарын келесі ұрпаққа бұлжытпай жеткізіп,
дамытып отыра аламыз. Қазіргі таңда иновациялық технологияларды меңгерген, өзге шет
тілдерінде жетік сөйлейтін қазақстан азаматының өз халқының мәдениетін, батырларын білуінің
маңызы әсіресе өскелең ұрпақ үшін маңызы зор. Қазақтардың дәстүрлі көзқарасы өнердің жаңа
түрлеріне жаңа рухани негіз, дүниетанымдық көрініс ретінде еніп, көп жағдайда олардың даму
жолдары мен сипатын анықтап отырады. Қазақстанда кәсіби бейнелеу өнерінің рухани және
көркем ерекшеліктерінің қалыптасуы бірегейленудің біршама ауқымды шамасын ойластырған
халықтың дәстүрлі санасымен тұрақты әрі терең байланыстар мен сұхбаттардың негізінде жүзеге
асты. Нәтижесінде, бір ғасырға жуық уақыт аралығында өзіндік ұлттық ерекшеліктері мен
идеялар жинағы бар көркемөнер мектебі қалыптасты.
Қазақстанда кәсіби бейнелеу өнері XX ғасырдың 20-30 жылдарында еуропалық
көркемөнер дәстүрінің, техникасы мен технологиясының негізінде қалыптасты. Дегенмен,
бастапқы кезде-ақ бейнелеу өнерінде ұлттық дүниетаным мен көзқарастардың тұрақты
шамалары мен стереотиптері анық байқала бастады [2, 203 б.].Бұл жылдардағы суретшілер
образдық жүйелері, орындау әдіс-тәсілдері әр алуан, бір-біріне ұқсамайтын шығармаларды
дүниеге әкелді. Әйткенмен, олардың басын біріктіріп тұрған ортақ жайлар да аз емес: бейнелеу
өнерінің табиғи мүмкіншілігі жеткен жерге дейін айнала өмірді шыншыл тұрғыдан суреттеуге
тырысты, ал ол дегеніміз - обьективті шындық пен суретшінің субьективті көзқарасының
қосындысы екені белгілі. Бұл белгі кескіндеме өнерінің барлық жанрында соның ішінде
батальдық жанрына да өзіндік ерекшелікке ие болды.
Батальдық жанр суретшілерге - қажыр-қайраты шексіз, асқақ, мызғымайтын табандылық
белгісіндей. Тек алғашқы кездерде ғана оның қаhармандық болмысы жинақты, шағын
фориаларға ие болған. Ал, келе-келе оны бар қадір-қасиетімен, бай бояу түрлерімен асқақтата
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жырлауға бой ұрған. Бұл нышан, әсіресе, қаhармандары мол, бояу түстері әр алуан эпикалық
баяндау бағытын ұстанған ірі батальды шығармалардан анық аңғарылады [3, 10 б.].
Батальдық жанры, соғыс жанры, әскери шайқас жанры - бейнелеу өнерінің әскери өмірге,
әскери тақырыпқа арналған саласы. Батальдық жанр тарихи жанрмен (тарихи оқиғалардың мән маңызын ашып көрсету үшін) және тұрмыстық жанрмен (әскери өмірдің көріністері) тығыз
байланысады.
Қазақстандағы батальдық жанрының тууы ежелгі дәуірге - республика аумағында
алғашқы мемлекет бірліктерінің пайда болуы кезеңіне саяды. Бұл кезеңнен бізге жеткен
жартастарға қашап салынған суреттердегі соғыс қимылдары мен аң аулау сәтіндегі
жауынгерлердің әрекеттері белгілі бір ырғаққа және шеңбер бойлай орналасу ережесіне
бағындырылғаны (Ежелгі түрік даңқы", Ойжайлау жартасы) байқалады.
Қазақстанның тәжірибелі суретшілері кескіндеме, мүсін және графика саласы бойынша
батальдық жанрында көптеген туындылар (Ұлы Отан соғысы кезіндегі оқиғалар, халық
жасақтарымен жауынгерлердің, әскери қолбасшылардың бейнелері) жасады. Графика мен
кескіндемеде соғыс көріністері бойынша толық бейнеленуі үшін көбінесе триптих пішінді
таңдап алынды, ал мүсінде батальдық жанры ескерткіштерде, мемориалдарда және олардың
бедерлі суреттерінде қолданылды.
Ұлы Отан соғысы жылдары суретшілердің күш-жігері елді фашизмге қарсы қажырлы
күреске үндеген өнердің үгіт-насихат түрлеріне қарай жұмылдырылды. Баталдық жанырда
майданның аты шулы соғыс батырларының бейнесі бейнеленген плакаттар шығарылды.
Әйткенмен, живопись түрлерін шет қақпай қылған ешкім жоқ. Бұл кезде майдан жағдайына
байланысты Қазақстан суретшілері және байтақ еліміздің түкпір-түкпірінен көптеген қылқалам
шеберлері қоныс аударып келіп еді. Олардың біразы кейінгі өмірі мен творчествосын қазақ
топырағымен біржола байланыстырды. 1940-50 жылдары батальды жанрында Қазақстан
суретшілері Н.Б. Нұрмұхамедов (Амангелді Имановтың ат үстіндегі портреті", 1952, "Даладағы
өрт", 1962), М. Кенбаев ("Ә. Жангелдин отряды", 1957), Қ.Т. Телжанов ("Қазан" триптихынан
"Тасқын", 1970), А. Молдабеков ("Алматылықтар Москва үшін шайқаста" 1960) т. б. еңбек етті.
Акварель саласында М. Белов, Р. Великанова, С. Сухов, П. Зальцман-сынды суретшілер
белсенділік танытып, қыруар жұмыс тындырды. 50жылдары Қазақстанға И. Стадничук, Т.
Говорова, А. Подковыровтар келді. Соғыс жылдарындағы батальдық жанрда туған туындылар
топырақ, Отан тәуелсіздігі жолындағы ерлікке толы, жалпы-халықтық күрес-туған жер, оның
табиғаты, адамдарына деген шексіз сүйіспеншілікті күшейте түскендей.
Батальдық жанры мүсін өнерінде де - Ұлы Отан соғысы ерлеріне арналған Панфилов
паркіндегі Даңқ мемориалын (мүсінші В.В.Андрющенко, 1975), Әліби Жангелдин ескерткішінде
(мүсіншілері Т.С.Досмағанбнтов, О.Г.Прокофьева, 1975) мүсіндерінде - кең қолдау тапты. Қазақ
графикасында да батальдық жанрына үлкен көңіл аударылды. Бұл жөнінен В.И.АнтощенкоОленовтың ("Отан атымен", 1958), Е.М.Сидоркиннің ("Ғасырлар қатпарында" топтамасынан
"Соғыс", 1971-79), Т.Ордабековтың ("Ақын өлімі", 1958) т. б. шығармаларын атауға болады [4,
127 б.]. АлайдаXX ғасырдың 20-30 жылдарындағы кескіндеме өнерінде баталды жанр Әбілхан
Қастеевтің шығармаларымен тікелей байланыста болды. Суретші өзінің көркемөнер мектебін
қалыптастыру барысында өзінің дәстүрі мен өз жерін анық көрсету, Отанға қарым қатынасы мен
оның территориялық ерекшеліктерін таңбалау және халық қаhармандарын бейнелеу арқылы
қазақ кескіндеме өнерінде батальды жанырдың қалыптасуына үлкен үлес қосты.
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Қазақтар үшін жаңа болып табылатын өнердің түрінде ұлттық дүниетаным мен ұлттық
рухты мәнерлеудің дәлме-дәл факторы Әбілхан Қастеев шығармашылығына тән. Оның адамды
сипаттау ондағы этикалық, өнегелік, бастаулардың бар немесе жоқ болуына байланысты.
Дәстүрлік құрылғылар Қастеев кескіндемесінің дәстүрлік коды ретінде ішкі, реалистік ретінде
сыртқы формасына ене отырып, оған ұлттық ділдің негізгі саласына қазақтар үшін өнердің жаңа
түрін қайтадан жасауға мүмкіндік береді.
Қастеев дарыны өзіне мүмкіндіктің кең спектрін сіңіріп алған. Олардың болашақта әрі
қарай дамуына негіз сала отырып, ол кескіндеменің барлық жанрында дерлік жұмыс істей алды.
Суретші батальдық көріністерді, тарихи көріністерді, тарихи композицияларды, камералық
философиялық портреттерді және тыныш поэзияға толы күнделікті ауыл көріністерінің желісін
бейнеледі. Оның шығармашылығының бастамасында портреттік және тұрмыстық жанр тұрады.
Оның "Автопортрет", "Құсықбаевтың портреті", "Қарындасымның портреті" - сияқты шеберлігі
мен қарқыны керемет портреттері көпшілікке белгілі. Осы портреттерінің өзінен - ақ суретшінің
адам жанының әлеміне тереңдеп енгені айқын байқалады. Содан соң ол Ш.Уәлиханов, А.Иманов
және жас Абай сынды қазақ мәдениетінің қайраткерлері мен халық батырларының образдарын
дүниеге әкеледі.
Ә.Қастеев көп жылдар бойы Амангелді Имановтың портретін жасаумен шұғылданған.
Оның көзі тірісіндегі суретінің жоқтығы образ жасауды қиындатады. Халық батырының
бейнесінен оның үзеңгілестерімен туыстарының айтуы бойынша жорамалмен салуға тура келеді.
Жүздеген үлгілері мен нұсқаларын жасап болған соң ғана Амангелдінің ұқсас бейнесін тауып,
көркем шығарма тудырады.
Суретші Ә.Қастеев шығармашылық жолын жалғастыруда "Қызыл армияның құрылуы",
"Қазақ көтерілісшілері", "Амангелді еңбекшілерді митингіге шақыруда", "Амангелді шабуылы",
"Торғай жорығы" сиақты акварельдер және майлы бояулы көлемді туындылар жасады. Әр
жылдары жасалған Амангелді портреті серясына қарай отырып, суретшінің өзіне талап
қойғыштығын және тақырыпқа әуестігінен барып туған ізденістерін бақылай отырып, осы
қасиеттеріне баға беруге болады [5, 47 б.]. Негізінде әскери басы, көтерілісшілердің жетекшісі
Амангелді Иманов образы суретшіні тұтастай жаулап алып оны батальдық жанрда жұмыс
істеуге жетелеп, оның бойындағы талантынан жаңа мүмкіндіктер мен қасиеттерді айқындайды.
Қастеевтің композиция құру дарыны, кенептің көлденең созылған форматында кеңістіктің
кеңдігі мен тереңдігін жеткізу мүмкіндігі бұл жерде композицияның қарқынды қозғалысымен
толықтырылады ("Амангелдінің шабуылы"). Қастеев бастаған қазақ кескіндемесіндегі батальдық
жанр ұлттық көркемөнер мектебіндегі өзінің көрінуінің негізін салады. Қазақ кескіндемесіндегі
батальдық жанрдың алғашқы қадамында-ақ атты әскерді, атты шайқасты, қазақтардың аттыкөшпенді өркениетінің ғасырлық тәжірибесін кескінді қайталауы заңды еді.[7].
Қастеев туындыларындағы барлық тақырыптар мен сюжеттер ұлттық өмірмен
байланысты болды. Ол туындылар дәстүрлік тұрпатын өзгертпей сақтап қалған көріністермен
қоса, дала кеңістігіне уақыт пен жаңа әлеуметтік құрылыс алып келген өзгерістеді де бейнелеп
отырды. Бізге қазақтардың мәдениеті мен өмірінің түбегейлі ерекшеліктері оның кенептерінің
тақырыптары арқылы ғана емес, сонымен қатар жұмыстарының стилистикасы мен поэтикасынан
көрініс тапқан Қастеевтің өзінің өмірге деген көзқарасы арқылы да жетеді. Мұндай дәстүрлік
сана-сезімде нығайған ерекше дүниетанымдық ракурс кескіндемешінің өзіндік шығармашылық
мәнерінің қалыптасуына ықпал етті [2, 205 б.].
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Әбілхан Қастеев - этнограф әрі зерттеуші, зергер суретші. Өйткені оның ұлы тұлғаларды
көркем шығармада кереметтей бейнелеп көрсетуі бабаларымызбен тікелей жүздестіреді. Қазақ
халқына сыйлаған батальдық жанрдағы тарихи көркем шығармалары алтын қазыналарымызға
айналып отыр. Суретшінің аса бір ерекшелігі, бастаған суретін соңғы нүктесін қойып жазуға
дейін тыным таппай еңбектенуі арқылы тамаша туындыларды өмірге алып келді.
Қазақстан президенті Н.Ә. Назарбаев Мәскеу қаласындағы Третьяков галлереясында
болып, Ә. Қастеевтің төлтумасын ұсынды. Бұл егеменді еліміздің құдіретті қаламгерінің
мұралық өнері болып саналмақ [6, 147 б.]. Ә.Қастеевтен бастап қазақстанның басқада суретші
шығармашылығының жемісі талай батырлардың, қалық қаһармандарының бейнесін бейнеледі.
Міне осындай өнер адамарының шығармашылығымен таныс болуымыз қай-қайсымыздың
болсада құнды қасиеттерге ие болып, рухани мәдениеті бай адам болып қалыптасуымызға әсерін
тигізеді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Егемен Қазақстан. №6 (29237) 10 қаңтар, сәрсенбі 2018 жыл.
2. Қазақ өнерінің тарихы. - 3 томдық (XIX ғасыр және XX ғасырдың бірінші жартысы, III
том, 1-кітап). "Өнер", 2008. - 6008 бет.
3. Акварель Казахстана: Альбом/Авт. вст. статьи БармункуловаБ. - Алма-Ата: Өнер.-232 с.,
илл.
4. ҚАЗАҚ ӨНЕРІ: Энциклопедия. - Алматы: Қазақстан даму институты, 2002. - 800 бет.
5. Болатбаев Қ., т.б. Өнер: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика
бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Қ.Болатбаев, Е.Қосбармақов, А.Еркенбай. Алматы: "Мектеп" баспасы, 2006. - 272 бет, суретті.
6. Мендешева Р.А., Джундыбаева А.А. История развития пейзажа, как жанра
изобразительного искусства// Вестник КазНПУ им. Абая «Кӛркем ӛнерден білім беру: ӛнертеориясы-әдістемесі» сериясы № 2(31), 2012
7. Самұратова Т.К. Бейнелеу өнері тарихы: Оқулық. - Астана: Фолиант, 2013. - 248 бет.

Болысбаев Д.С. – Бейнелеу өнері және дизайн кафедрасының аға оқытушысы, М.Әуезов
атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Тәуке хан 5, Шымкент, Қазақстан. Тел.:
+7(7252) 367-190. E-mail:daulet.bolysbaev.74@mail.ru
ДосалиеваН. – Бейнелеу өнері және дизайн кафедрасының кескіндеме мамандығының
магистрантты, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Тәуке хан 5,
Шымкент, Қазақстан. Тел.: +7(7252) 367-190
ЖайықЖ. – Бейнелеу өнері және дизайн кафедрасының кескіндеме мамандығының
магистрантты, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Тәуке хан 5,
Шымкент, Қазақстан. Тел.: +7(7252) 367-190
Bolysbayev D.S. – Senior lecturer of the Department of fine arts and design, M.Auezov South
Kazakhstan State Unibersity, Tauke Khana, city Shymkent, Kazakhstan. Tel.: +7(7252) 367-190. Email:daulet.bolysbaev.74@mail.ru
82

DosalyevaN. – Master student in painting of the Department of fine arts and design, M.Auezov South
Kazakhstan State Unibersity, Tauke Khana, city Shymkent, Kazakhstan. Tel.: +7(7252) 367-190. Email:ak_88@mail.ru
JayikJ. – Master student in painting of the Department of fine arts and design, M.Auezov South
Kazakhstan State Unibersity, Tauke Khana, city Shymkent, Kazakhstan. Tel.: +7(7252) 367-190. Email:ak_88@mail.ru

УДК 7.049.1
МРНТИ 18.07.43

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗАВ СОВРЕМЕННОМ
ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА
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Казахский Национальный педагогический университет имени Абая
Руководитель к.п.н., старший преподаватель Ибрагимов А.И.
Аннотация
В настоящей статье автор представляет попытку на примере творчества только некоторых
казахстанских художников и зергеров проследить, насколько традиционные художественные образы
способны стать основой для проявления творческой индивидуальности и выработки собственных
методов и приемов создания художественного образа.
Автор считает, что на современном этапе роль и значение традиционного казахского искусства
переосмысляется и выходят на новые грани.
Ключевые слова:методы, приемы, художественный образ, современное искусство, Казахстан
Аңдатпа
Бұл мақалада автор Қазақстан суретшілерінің және зергерлерінің кейбіреуінің ғана
шығармашылығындағы дәстүрлі көркем бейнелердің жеке шығармашылық бет-бейнесін ашу және
олардың көркем образ тудырудың өз әдістерін және жолдарын жасау үшін негіз болуға қаншалықты
ықпалдылығын көрсетіп шолу жасауға ұмтылады. Автор қазіргі кезеңде қазақтың дәстүрлі өнерінің мәні
және рөлі жаңғыру үстінде және жаңа қырымен танылуда деп санайды.
Кілт сөздер: әдістер, тәсілдері, көркем бейне, қазіргі заман мәдениеті,Қазақстан.
Abstact
In this article, the author presents an attempt to use the example of only some Kazakhstani artists and zergers
to trace how traditional artistic images can become the basis for the manifestation of creative individuality and
the development of their own methods and techniques for creating an artistic image.
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The author believes that at the present stage the role and significance of traditional Kazakh art is being
rethought and come to new dimensions.
Keywords: methods, techniques, artistic image, modern art, Kazakhstan
Наблюдая за многими художниками Казахстана мы видим, как на современном этапе в поисках
методов и приемов создания художественного образа, они обращаются к древним художественным
образам кочевников. «Осознание себя носителями духовного наследия художественных систем древнего
и средневекового искусства Казахстана переводит живописцев от реалистического изображения к
передаче универсальных смыслов, стимулирует их творческие поиски к домысливанию, развитию
значения древних образов, возрождению символических значений архетипов, кодов, знаков древних
тюрков» [4, с.136]. Для большинства художников переобразование изобразительных средств в
направлении символизации стала принципиальной. «Художественный образ – форма мышления в
искусстве. Это иносказательная, метафорическая мысль, раскрывающая одно явление через другое». [
с.154].
К примеру, Амандос Аканаевв своем творчестве обратился к духовным традициям прошлого еще в
1980-х гг. и до настоящего момента продолжает работать в данном ключе. По словам А. Юсуповой, в
творчестве Аканаева впервые в казахской живописи появляется обращение к исторически отстоящим от
современности мотивам, которые также не являются отражением реальных событий [4, с. 22]. В 1980-х гг.
многих живописцев того времени, в том числе и Аканаева, охватывают тревоги в рамках общественных и
социальных явлений. Чувствуется драматизм в его работах «Поэма о бессмертии» (1983-1984) и «Этот
неспокойный мир» (1983).
В конце 1980-1990-х гг. Аканаев входит в процесс трансформирования изобразительного языка.
Художник приобретает новые формальные решения в своих работах, которые впоследствии стали
характерной чертой в его творчестве: фактурная рельефность красок, мерцающие цвета. Помимо красок,
художник создает объем на своих полотнах с помощью бронзы, железа, песка.
Р. Ергалиева, говоря о творчестве А. Аканаева, отметила: «Земля, огонь, женщина и павлин – символы
любви в его живописи…» [8, с. 30]. Долгие годы воображение художника занимает древнее нерушимое
сочетание солнца-отца и земли-матери, постоянно присутствуя в его творчестве. А. Аканаева увлекает
постижение тайн мироздания с помощью кисти и холста, в его работах присутствует вечный вопрос
ждущий ответа. Картины художника не только наполнены жизнью, они дышат ею, очень экспрессивные
и чувствительные, вовлекающие пастозной манерой письма, в которой чувствуется изобилие силы
первозданного.
В картинах художника, где сюжеты созданы богатой фантазией, используется множество мифических
персонажей, что характерно работам Аскара Есдаулета. Толкование его образов, как правило,
преподносится в плоскостной манере, где цвета и оттенки предстоют перед нами главными средствами
для передачи чувств и мыслей художника. Во многих своих работах, Есдаулет большое значение придаёт
контурным фигурам и мотивам наскальных гравюр, особенно изображениям животных – главным
персонажам своих полотен.
Работы Есдаулета наполнены мощной энергетикой, будто бы в них сконцентрированы мощь и дух
животных, которые в них присутствуют. По словам мастера, будучи скульптуром по образованию, к
живописи он пришел совсем неожиданно. Кристально чистое сознание и множество детских
воспоминаний от процесса наблюдения за животными на ферме передались чувственной и яркой
живописью. Тем самым изображения животных являются плодом настоящих жизненных впечатлений.
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А. Юсупова замечает, что к концу 1990-х гг. в произведениях художника намечается повторяемость,
сковывающая творческий потенциал Есдаулета [4, с.81]. К сожалению, его работы стали
конъюнктурными, что превратило его творчество в тиражирование наиболее удачных работ.
Другой казахстанский художник - Владимир Гвоздев вбирает вдохновение для своих живописных
работ в казахском народном декоративно-прикладном искусстве. Декоративно - орнаментальный вид
искусства, корни которого уходят в далекое прошлое, на протяжении многих столетий был единственным
способом выражения изобразительного творчества казахов. Привычные традиции образного и
композиционного строя прикладного искусства казахов вплетаются в творчество художника.
Энергичный и изменяющийся язык живописи в его картинах склоняется к языку орнамента. В.
Гвоздева воодушевляют орнаментальные композиции неизвестных народных мастериц, передавших
своеобразную летопись народа с помощью витиеватых геометрических узоров. В. Гвоздев, в свою
очередь, не отступает от привычного орнаментальному искусству своеобразного взгляда исторических
событий сквозь призму схемы.
Склонившись к теме казахского прикладного искусства, ставшей для него концепцией всей жизни,
художник выбрал для себя содержательный псевдоним «Шеге» (в переводе с казахского языка –
«гвоздь»). Его живопись представляет собой написанные красками разнообразные сырмаки, корпе и
текеметы, как бы аккуратно выполненные и вышитые руками народных умелиц. Беря в основу своего
творчества каноны ковроткачества, автор стремится показать свое видение мира в его эстетической
цельности.
В. Гвоздев cоздал оригинальную манеру письма и стиль, который художник назвал «этносимволизм»:
используя живописную технику с нанесением густых красок и чистые цвета, он пытается предельно
усилить визуальный эффект декоративности. Пастозные слои краски накладываются мастихином,
образуя перед нами впечатление массивного войлочного ковра. Из разнобразия изобразительных языков
Гвоздев предпочел тот, где господствует плоскость. Шеге не стремится к тиражированию национальных
сюжетов, наоборот, национальное присутствует в его творчестве как нечто неподдельное.
В творчестве художника наскальные художественные традиции выражаются в использовании
принципов ярусной композиции и пристрастием к символу, выполненными с характерной для Гвоздева
цветовой гармонией. В своих картинах Гвоздев использует наскальные образы копытных и колесниц,
взяв их со скальных петроглифов эпох бронзы и раннего железа. Сплошь и рядом автор обращается к
солярной символике наскального искусства: спирали и свастики, плавно вставленное в общий ритм
произведения.
Аналогичное мы наблюдаем и в других видах искусства. К примеру, ювелирном. Так, нужно отметить
что современное ювелирное искусство Казахстана пытается совмещать в себе высокие инновации и
традиции древнего евразийского ювелирного ремесла, образовавшиеся еще в сакскую эпоху, и принявшее
свое дальнейшее развитие в последующие времена. Даже не опытному человеку, сверяя и сопоставляя
произведения скифо-сакских торевтов с работами современных казахстанских зергеров, легко заметить
удивительнуюустойчивость древних традиций, чтовыражается в тождестве композиционного строя
большинства изделий и орнаментальных мотивов, и в некоторых технологических элементах
изготовления произведении.
Однако, изделия современных зергеров, сохраняя и развивая древние традиции, будто бы
вновьраскрывают
миру
пространственно-временные
понятиякочевников,
особенность
их
мировосприятия, но уже современными средствами и формами, тем самым внося большое усилие в
развитие ювелирного искусства Казахстана.
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Сержан Баширов – один из самых узнаваемых казахстанских зергеров нашего времени. Его
излюбленный материал – серебро. Для казахского народаданный металл имеет сокральное значение,
ведьего оттенок и серебрянный блекснапоминает лунный свет.
Многие годы Баширов коллекционирует казахские ювелирные изделия конца XIX – нач. XX вв.: тана
(шана), капсырма, бiлезiк, үкi – аяк, жүзiк, тұмарша, сырға т. д. С началом реставрации и копирования
древних образцов ювелирного искусства казахов, мастер разработал свой собственный авторский стиль.
Следовательно, его творчество, называемое знатоками этноавангардом («этнический авангард») тесно
пересекается с древними евразийскими космо-мифологическими понятиями, происходящие из
индоевропейских корней, тянущийся «главной нитью» изобразительного искусства в древнетюркский
период, и обычно устоявшийся во всех видах традиционного искусства казахов совмещаются с
современной техникой обработки ювелирных изделий.
Основные знаки-мотивы художника, или часто повторяющиеся художником формы – огонь, солнце,
крест, спираль, различные завитки, постепенно переходящие авангардные линии и формы как бы
передают плавные неторопливые кочевья на джайляу. Один из любимых символов Сержана Баширова –
крест, вставленный в круг с бирюзой по центру. Это сакрально - незыблемый знак пространства с
четырьмя сторонами мира. Издревле камень бирюза олицетворяет знак духовности, символ борьбы со
злом. Говоря по - другому, этот знак является основным атрибутом небесного бога Тенгри.
Своеобразную трактовку в творчестве художника получили пайдзы – древняя пропускная система
кочевников. Пайдзы были знаком отличия ханов и военных чиновников в тюрко-монгольскую эпоху.
Также пайдзы являлись пропуском и визой для степных гонцов. Беря в основу пайдзы, мастер
интерпретировал это в изделие современного прикладного искусства казахов.
Образ богини Умай необычно и усиленно оживает в творчестве С. Баширова, что наглядно
демонстрируется подвеской – талисманом. Художник, любуясь «бийликульским изображением
божественной Умай в трехроговом венце и, приближая его к нам (наверно, как икону: aiqöнi –
древнетюрк. – «открой душу»), гравирует на щитке кольца, словно напоминая произносимые когда-то
перед защитницей слова мольбы-прощения: «Умай энеге тапсырдым» («Поручаю матери Умай»).
Увлекается мерной ритмикой геометризованной древнетюркской руники и «сердечной речью» Бильгекагана на «вечном камне» и задумывает стелообразную композицию подвески-талисмана, где орхонский
текст приобретает свойство полюбившейся притчи» [10].
Величественность масштаба и формы, свойственная традиционным казахским ювелирным изделиям,
скромный декор, выпуклость, неровность камней и поверхностей украшений, не совсем ровная
шлифовка, смешение бронзы, дерева, кости – технически отличительные черты работы С. Баширова.
Характеризуя егоработы, культуролог-искусствовед Б.А. Алдабергенова отмечает, что оно «не
поддаётся определённой стилевой направленности. В его работах явны влияние мирового
авангарда, концептуального искусства и глубинная трансформация абстрактных космологических
идей народного искусства. Причудливые формы изделий, иногда нарочито искажённые, сильно
архаизированы, насыщенные традиционной национальной символикой, и в то же время
лапидарные, в духе форм современного дизайна, вызывают многослойные ассоциации, связанные с
ритуалами, уходящими в глубь веков, и современными пластическо - музыкальными ритмами»
[11].
Вывод: Исследуя творчество наших живописцев и ювелиров, мы видим насколько устойчивы
традиционные образы в их творчестве. Они часто прибегают к символизации изобразительных средств,
используя знаки и символы древнетюркской культуры, для проявления своей индивидуальности, а также
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для выработки приёмов и методов создания художественного образа. Заимствуя композиционные
строения и мотивы кочевой культуры, умело совмещая их с современными тенденциями.
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На новом этапе исторического развития в Республике Казахстан усиливается идеологическая
функция хореографического искусства, в том числе и спортивно-бального танца, осуществляющего
миссию аккумуляции и транслирования высших гуманистических ценностей. Поэтому творческая
деятельность тренеров, педагогов спортивно-бального танца должна обеспечить как сохранение и
пропаганду танцевального наследия, так и духовно-нравственное и эстетическое воспитание индивида на
основе новейших достижений современного мирового искусства в спортивно-бальном танце.
В данной статье бальный танец рассматривается в культурно-историческом аспекте. Приведены
основные этапы зарождения и становления бального танца, от эпохи Возрождения до начала XX века,
теоретические труды и их авторы, первые учебные заведения. Большое внимание уделяется танцу
«Вальс»,истокам его происхождения и авторам музыкальных произведений.Также, в статье говорится об
исторических личностях, как Петр Iи королева Елизавета, внесшие вклад в популяризацию бальных
танцев.
Ключевые слова: бальный танец, основные этапы, Западная Европа, вальс, хореография.
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өнертану магистрі, «Хореография педагогикасы» кафедрасының аға оқытушысы
Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА
Алматы қ., Қазақстан
БАТЫС ЕУРОПАДАҒЫ БАЛДЫҚ БИІНІҢ ПАЙДА БОЛУ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ НЕГІЗГІ
КЕЗЕҢДЕРІ
Аңдатпа

Қазақстан Республикасындағы тарихи дамудың жаңа кезеңінде хореографиялық өнердің
идеологиялық қызметі, соның ішінде спорттық-бал билері жоғары гуманистік құндылықтарды жинақтау
және беру миссиясын орындайды. Осылайша, жаттықтырушылардың шығармашылық қызметі, спорттық
билерінің мұғалімдері заманауи әлемдік өнердің соңғы жетістіктеріне негізделген, адамның рухани,
моральды-эстетикалық тәрбиесін, сондай-ақ би мұрасын сақтау мен насихаттауды қамтамасыз етуі тиіс.
Бұл мақалада бал биі мәдени-тарихи тұрғыдан қаралады. Ренессанстан бастап 20-шы ғасырдың
басына дейін бал биінің туылуының және қалыптасуының негізгі кезеңдері, теориялық еңбектері және
олардың авторлары, алғашқы оқу орындары ұсынылған. «Вальс» биіне, оның шығу тегі мен музыкалық
шығармалардың авторларына үлкен көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, мақалада бал билерін танымал етуге
болған Петр I мен Елизавета патшайымы сияқты тарихи тұлғалар туралы айтылады.
Түйін сөздер: бал биі, негізгі кезеңдер, Батыс Еуропа, вальс, хореография.
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MAIN STAGES OF BEGINNING AND BECOMING OF BALLROOM DANCE
IN WESTERN EUROPE
Abstract
At the new stage of historical development in the Republic of Kazakhstan, the ideological function of
choreographic art, including sports and ballroom dance, performs the mission of accumulating and transmitting
higher humanistic values. Therefore, the creative activities of coaches, teachers of sports and ballroom dance
should ensure both the preservation and promotion of the dance heritage, and the spiritual, moral and aesthetic
education of the individual based on the latest achievements of modern world art in sports and ballroom dance.
In this article, ballroom dance is viewed from a cultural and historical perspective. The main stages of the
birth and formation of ballroom dance, from the Renaissance to the beginning of the 20th century, theoretical
works and their authors, first educational institutions are given. Much attention is paid to the dance "Waltz", the
origins of its origin and the authors of musical works. Also, the article speaks about historical personalities like
Peter I and Queen Elizabeth, who contributed to the popularization of ballroom dancing.
Keywords: ballroom dance, main stages, Western Europe, waltz, choreography.

Бальный танец – одна из бытовых форм хореографии. Термин «бальный танец» появился вследствие
интереса к танцам в быту в эпоху Возрождения [1, с. 5]. Изучая зарождение и развитие салонных
(бальных – прим. авт.) танцев, немецкий исследователь Оскар Би в своем труде «DerTanz» разделил
историю развития салонного танца на три определенных периода. Первый период - эпоха Возрождения
(1600 г.), названа итальянской – это в основном были торжественные шествия; второй период - эпоха
Людовиков XIV и XV (до 1800 г.) – французская – период совершенствования и индивидуализации
движений; третий период - эпоха вальса, мазурки и польки – германо-славянский. Четвертый период был
исследован и внесен известным искусствоведом С.Н. Худековым. Четвертый период - период
экзотического танца, во главе которого стояло танго [2, c. 365].
В XVI веке французский теоретик ТуаноАрбо, в своей книге «Орхезография» писал, что
крестьянский бранль, стилизованный в аристократических салонах, стал одной из первых форм бальных
танцев и сыграл большую роль в развитии бальной хореографии. Развиваясь постепенно, новые
танцевальные формы медленно утверждались, развивалась техника исполнения. Первоначально
преобладали так называемые низкие танцы – бас-дансы, которые исполнялись в виде «шествий со
свечами и факелами», а порой танцы объединялись и танцевались как одна композиция, например,
«эстампа или бас-данс – с сальтареллой, павана с гальярдой, курантой или канари» [3, c. 57]. Большой
популярностью пользовались французский бранль и вольта. За счет стилизации движений, появления
легких прыжков, поворотов и ускорения темпа, разнообразия ритма, на смену бассдансам приходят более
сложные танцы - менуэт, ригодон, романеска. Законодательницами модных бальных танцев являлись
Франция, Англия и Германия.
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К концу XVI века педагоги и танцмейстеры обрабатывают наиболее популярные в народе массовые
танцы, среди которых имели место торжественный польский народный танец - полонез, шотландский
грациозно-игривый - экосез, резвый французский - гавот. Здесь необходимо отметить, что танец гавот
требовал особой подготовки, так как его танцевальная лексика была насыщена большим количеством
мелких прыжков и заносок. В помощь практи-ческому обучению разрабатываются руководства и
теоретические труды. Теоретическая разработка правил бального танца впервые происходит «в XIV веке
в Италии, где возник бальный танец» [4, c. 29]. Танцы впервые были подчинены некоторым
определенным правилам и темпам, разрабатывалась терминология. Авторами первых учебников и трудов
были Доменико да Пьяченца «Об искусстве танцевать и водить хоры» (конец 14 в.), Г. Эбрео «Трактат о
танце» (1463 г.), А. Корнацано «Книга об искусстве танцевания» (1465 г.),Ф. Карозо «Танцовщик» (1581
г.), Ч. Негри «Милости любви» (1602 г.) [3, c. 226].
Позднее бальный танец распространился во Франции, которая в XVI - XVII вв. становится его
законодательницей. Для развития танцевального искусства со второй половины XVII века наступает
новая эпоха – салонный танец переносится на театральные подмостки. В 1661 году в Париже была
основана Королевская академия танца, которая регламентировала стиль и манеру исполнения бального
танца. Бальному танцу, соблюдению определенного порядка исполнения учились в школах танца. Роль
учителей и хореографов приобретала все большую значимость в развитии бального танца. «Техника
бытового танца, - отмечает Васильева-Рождественская, - была сложной». Автор пишет, что «Помимо
выворотности, строгого рисунка движений рук, поз и поклонов она (техника исполнения – прим. авт.)
включала невысокие прыжки, заноски и ряд мелких движений, исполнять которые без тренировки было
невозможно. Почти все движения встречались в гавоте и особенно в менуэте. Вот почему педагоги
многих стран свою методику строили на преподавании этого танца. На его технике воспитано не одно
поколение балетных артистов» [5, с. 7].
До середины XVIII века все бальные танцы исполнялись в парах, а с середины века парные танцы
уступают место массовым исполнениям. Предпочтение отдавалось радостной, энергичной фарандоле, в
которой принимало огромное количество участников. Взявшись за руки, участники маскарада следовали
за ведущим, который «выписывал» всевозможные рисунки (змейки, улитки, ручеек). Так сложные
салонные этикетные танцы сменились другими танцевальными формами.
Например, «Социально-общественные изменения, внесенные Великой Французской революцией,
способствовали развитию массовых бальных танцев XIX века, ритмически живых, и естественных:
тамкет, матредур, различные виды французской кадрили» [3, c. 30], к тому же популярными становятся
такие танцы как лансье, лендлер, галоп, полька, канкан.
В середине XIX века одним из самых распространенных танцев становится вальс. Быстро растущая
популярность вальса способствовала тому, что его стали воспевать поэты, о нем стали писать статьи и
исследования. Он имеет множество вариантов – это французский, английский, венский, вальс-мазурка [6,
c. 35], позднее Фигурный вальс, Вальс-бостон, Медленный вальс. Одни исследователи предполагают, что
первоисточником вальса была французская провансальская вольта, а составители книги «Азбука танцев»
Е.В. Диниц, Д.А. Ермаков, О.В. Иванникова считают, что «танец (вальс – прим. авт.), ставший символом
романтической любви, родился из скромного австрийского лендлера. Именно для лендлера характерны
круговые вращения в паре. В течение некоторого времени вальс из народного лендлера превратился в
салонный танец для светского общества» [7, с. 91]. Имеется и другая гипотеза зарождения вальса. Так,
авторы книги «Бальные танцы» Г. Регаццони, М.А. Росси и А. Манджони пишут, что слово «вальс»,
происходит от немецкого “walzen”,что и означает «кружиться». Немцы говорят, что своим
происхождением вальс обязан старинным германским танцам, таким как “Nachtanz” или
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“Springtanz”.Фриц Клингенбек в книге «Бессмертный вальс», изданной в Вене в 1940 году, называет вальс
«истинно немецким» танцем и считает его родиной Вену.
Вышесказанное подтверждает, что постоянно между теоретиками и исследователями возникали споры
о происхождении вальса и танцевальных формах, давая толчок к его развитию. Какие бы не были
предположения, существует единое мнение, что зарождение вальса можно отнести к концу XVIII века.
Это был «танец-бунтарь», так как он «разрушал условности и традиции сложившихся форм бального
танцевания» [3, c. 196]. В аристократических кругах того времени вальс считали «вульгарным»,
«низким», «безнравственным», так как он шел в разрез с аристократическим этикетом, позволяя
танцующим общаться свободно и «партнер мог поддерживать партнершу за талию», что считалось
дурным тоном. Несмотря на различные кампании, которые устраивались против вальса, вальс становится
все более популярным. Метроритмическая структура вальса, всегда и во все времена увлекала творческое
воображение композиторов и хореографов европейских стран. Появляются вальсовые мелодии Моцарта,
Вебера, Шуберта. Менялась мода, менялась музыка и ритмы.
Акцентированный ритм, который придал вальсу особый характер, был привнесен венскими
композиторами Й. Ланнером и И. Штраусом – отцом. Благодаря чарующей музыке вальс стал более
элегантным и романтичным.
Хотя вальс имел огромный успех, в самом начале XIX века официальное отношение к вальсу было
весьма осторожным – в самой Вене вальс разрешалось танцевать не более 10 минут. Значимый вклад в
развитие вальса внес композитор Иоганн Штраус - сын. Он создал свои бессмертные творения в Вене,
благодаря чему, город вошел в историю, как город, где расцветал вальс. Такие шедевры, как «Голубой
Дунай» и «Сказки Венского леса» и по сей день остаются самыми популярными произведениями.
Сохраняя лучшие традиции предшественников, и сегодня на ежегодном новогоднем балу в знаменитом
венском Оперном театре исполняют этот романтический танец. Эту традицию подхватили многие
страны, в том числе и Казахстан.
В Англии вальс признали и допустили ко двору позже, чем в других европейских странах. Вальс был
узаконен благодаря вмешательству королевы Елизаветы, а 28 июня 1838 года, во время коронации
принцессы Виктории, элегантный танец стал «хозяином всех дворцовых балов».
В эволюции музыкально-хореографического искусства велико значение вальса как сценической
танцевальной формы. И в каждой стране вальс приобретал своеобразную на-циональную окраску. В
ритмические и мелодические оттенки вальсов великие композиторы Глинка, Шопен, Делиб, Григ,
Чайковский, Верди воплотили народные мелодии и песни своей страны. Таким образом, вальс в разных
странах приобретал те или иные национальные черты. Забегая вперед, отметим, что в наше время
сочинены вальсы с ярко выраженной казахской национальной окраской и у нас в стране. Королем
казахского вальса является ШамшиКалдаяков.
Изучая историю развития западноевропейского бального танца, попытаемся определить степень его
влияния на развитие балетного театра дореволюционной России.
В начале XVIII века бальный танец начинает развиваться и в России. Для развития бального танца
большое значение имел указ Петра I об Ассамблеях, учрежденный в 1718 году. В.М. Красовская в своей
работе утверждает, что «подобно многим другим нововведениям петровского времени,
западноевропейский бальный танец внедрялся в дворянский быт путем личного примера царя и даже в
приказном порядке, если примеру следовали не слишком охотно…» [8, с. 43]. Говоря о нововведениях,
автор подчеркивает: «…Введение западноевропейского бального танца было делом прогрессивным для
своего времени. Это помогло утвердиться в русском обществе новым взглядам на искусство танца,
новому отношению к нему» [8, с. 43].
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С середины XVIII века бальный танец стал входить как обязательный предмет в программы многих
русских учебных заведений. Академическая гимназия в Шляхетном корпусе является одним из первых
учебных заведений, где танец был обязательным предметом. «Его изучали и в Царскосельском лицее и в
скромных ремесленных и коммерческих училищах. Первыми учителями были пленные шведские
офицеры. Учитель танцев становился одной из главных фигур, среди которых были Самуил Шмид,
Филипп Базанкур, Иоганн Батист Ланде, позднее Андрей Нестеров, А. Глушковский, Огюст Пуаро, Е.
Санковская и многие другие.
Многие учителя стремились обобщить и зафиксировать свой педагогический опыт. Они описывали
движения и чертили танцевальные схемы, что дало возможность создать учебники и самоучители.
Наиболее значимым трудом была книга «Правила для благородных общественных танцев» Л.
Петровского, изданная в 1825 году.
Итак, на протяжении всего европейского культурного развития на бальный танец влияли самые
разнообразные этнические источники [9; 10], а также профессиональный танец. На рубеже XIX-XX века в
европейскую культуру вдохнула новую жизнь африканская и латиноамериканская музыкальная и
танцевальная культура. Слияние традиций трех культур: индейской, испанской и негритянской,
способствовало созданию целого направления в танцевальной музыке, и повлияло на формирование и
развитие нового стиля исполнения.
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Казикеев М.А.
Т. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер Академиясының 2 курс магистранты,
Қ. ӘЖІБЕКҰЛЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ТАРИХИ ЖАНР
Аңдатпа
Мақалада ХХ ғасырдың 90-шы жылдардан бүгінгі күндегі кескіндеме өнерінде суретші Қазақбай
Әжібекұлыныңшығармашылығындағы монументалдылық пен ұлттық мәнері сөз етіледі.
Заман ағымына қарай композициялық идеялары мен авторлық мәнері, яғни суретшінің «қазақ
кескіндемесі» өнерінде қалыптастырған жеке тұлғалық ерекшелігі айтылмақ. Шығармашылық жолында
суретшінің тақырыптық ұстамдылығы, көркемдік мәнері, ондағы ұлттық нақышқа жеке тұлғалық
көзқарасы қарастырылды. Сонымен қатар тарихи тақырыптағы жазылған сюжеттік композицияларына
түсінік сараптама беріледі.
Түйін сөздер: Бейнелеу өнері, монументалдық өнері, көркемдік мәнер, дәстүр, көркем образ,
жанр, композиция, кескіндеме, символикалық-концептуалдық, тарих, философия, мәдениет, ұлттық
нақыш, реализм, романтизм.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР В ТВОРЧЕСТВЕ К.АЖИБЕКУЛЫ
Аннотация
В статье говорится о творчестве художника-живописца Казакбая Ажибекулы, анализируется
манера его письма, монументальность и национальный стиль в его произведениях, начиная с 90-х годов
XX века.
Сопоставляя сюжеты его работ, идеи в них заложенные с особенностями того времени, мы
можем сделать вывод, что художником создан личный авторский стиль «казахской живописи»,
значительный для искусства нашего времени. Творческий путь художника реализуется через такие
категории, как художественный стиль и личное отношение к национальной идее. Вместе с тем в статье
дается пояснение исторических сюжетов его картин.
Ключевые слава: Изобразительное искусство. Монументальное искусство. Художественный
стиль. Традиция. Художественный жанр. Композиция. Живопись, концептуально-символический стиль.
История. Философия. Культура. Национальный стиль. Реализм. Романтизм.
HISTORICAL GENRE IN THE WORK OF K. AZHIBEKULY
Kazikeev М.А.
T.K. Zhurgenov Kazakh national art academy, magistrant 2 course
Abstract
The article reviews the art of the Kazakh painter Kazakbay Azhibekuly, his original manner of painting,
monumentalism and the national style in his works beginning with the 1990 s.
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By analyzing the plots and ideas of his works, the conclusion can be made that the artist created his own style of
“Kazakh painting” having an important value for modern art. The artist’s creative path is being realized through
such categories as the artistic style and personal attitude to the national idea. Also, explanations are given of
historical themes in his pictures.
Key words: Fine arts, monumental art, artistic style, tradition, artistic genre, composition, painting,
symbolic and conceptual style, history, philosophy, culture, national style, realism and romanticism.
Қазақбай Әжібекұлы – монументалист, көптеген әшекейлі суреттердің авторы, тұғыры биік
туындыларды жазу мәнері де монументалды. Өмірдегі кез келген құбылыстар мен оқиғаларға суретші
әлемдік сипат беріп, мәңгілік тұрғысынан қарайды. Кенептегі уақыт өте баяу жүреді, тіпті тоқтап тұруы
мүмкін, бұл онда болып жатқан жағдайлардың мәнін түсінуге мүмкіндік береді. Кішігірім, аңдаусызда
келіп қосылған детальдардан ада мұндай «үлкен форма» жазылған көріністің мәңгілік, заманалық
құндылығын дәлме-дәл бере алады.
Суретші шығармашылығының тағы бір ерекшелігі – ол үшін бүкіл халықтық құрылтайдың да,
қалыңдықтың табалдырықтан аттауының да, көшудің де, алғашқы кездесудің де, ісмерлікпен
айналысудың да маңызы бірдей, өйткені мұның барлығы халықтың өмірінде болып жатқан ақиқат пен
мән-мазмұнын құрайтын нәрселер.
Қазақ бейнелеу өнері орыс реалистік мектебімен тұтастай байланысты, атап айтқанда нанымды
көрнектілігін, табиғи болмысы мен жаңа қалыптасқан құрылымға сүйенуі алғашқы кезең де шапшаң
еуропалық көркемөнер жүйесіне енгені бүгінгі таңда тарихтан белгілі. Соғыс кезінде 30-шы жылдары
кеңестік өнерде белгіленген идеологияландыру тенденциясы көптеген жағдайда нақты себептердің
салдарынан күшейді. Суретшілердің негізгі тақырыптары сол уақыттағы «жеңіске», «бейбіт өмір мен
жарқын болашаққа» бағышталды. Мұндай тақырыпта суретшілер энтузиазм партия саясатымен және
халық сенген көсемімен байланыстырып көрермендерге паш етіп отырды. Бұл бағдарлама өнерге
айрықша маңызды роль берген еді. Бұрын-соңды болмаған форманы таңдауды анықтайтын
мазмұнның алғашқы мағынасының тұтастығын бекітетін концепция социялистік реализм әдісі
туралы мәселе қатаң тұрғыда алға қойылды. Сонымен қатар форма кеңес өкіметінің қол жеткізген
жетістіктерін анық та нық, сенімді көрсету мен халықты жаңа белестерге ынталандыру болды.
Мұның барлығы бүкілодақтық суретшілер одағының съездеріндегі ресми баяндамалардың және
өнер жөніндегі басылымдардағы теориялық сөз сөйлеушілердің негізіне айналды. Бейнелеу
өнеріндегі басты бағыт болып, өнер туындылары заман талабына сай келетін тақырыптық
композицияларды жарыққа шығарып, соны жоғары сапада дамыту проблемалары қалыптасты.
Ұлт санасында жылқылар шабысы кең байтақ даламен байланыстырылатыны секілді, табиғаты
құбылыстары суретші үшін көбінесе салт аттылар бейнесінде көрінеді. Дала төсінде жылқылардың пайда
болуы бәрін өзгертеді. Уақыт зымырай өтіп, кеңістік қозғалысқа түседі, өмір ырғағы өзгеріп, көштің
бірқалыптылығы бұзылады. 1998 жылы салынған «Дауыл» картинасы жылқы әнұранына айналды, оның
жылқы бейнесі дала тұрғыны үшін айрықша, өйткені ол бостандық, ол әртүрлі жағдайлармен күрес, ол
күш-қуат, рухани дәрмен, ол жігіттік айбын. Үйірдің алапат екпіні кең даланы қақ жарады. Ол нығыздана
домалақтанып, кенептің сыртына ақтарылады да, өзінің екпінді күшін сездіреді. Адам мен жылқы,
бұлардың ежелгі одағы соғыстар мен шайқастардың стратегиясын дүниеге әкелді, батырлар «ең соңғы
теңізге», кескілескен айқастарға, сондай-ақ бабалар қалдырған жолмен жайлаудан жайлауға дейінгі
тынымсыз қозғалысқа, ұзақ жорыққа дайындалу үшін түрлі ойындар пайда болды.
Ат ойындары суретшінің көптеген шығармаларының тақырыбына арқау болған. 2002 жылғы «Көк
кілемде» атты жұмысында бір-бірімен қабысқан көк пен жер картинаның асты мен үстіне созыла
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жазылса, олардың арасында мұрындарынан ақ көбік атқан, көздері от шашқан әдемі аттардың жарысы
бейнеленген. Осынау аласапыран шабыс табиғат көріністерін бір дүниеге айналдырғандай, бұл
жеңімпаздарды тудыратын күш. Мұнда атқа мінген адамдар емес, жылқылар шығарманың басты
кейіпкерлеріне айналған, өйткені олар – дала тұрғындарының биік рухтарының персонификациясы.
Жауынгер рухының асқақтығы туралы айту керек болса, суретші классикалық бейнелеу тіліне көшеді.
«Сақтар» 2000, «Қағанат» 2002, «Серуен» 2004 еңбектерінде әдемі және кербез жылқыларға мінген батыр
тұлғалы жауынгерлер бейнеленген. Металлдан құйылғандай нақышты форма жарық әрі көлеңкемен
айқындалған, шеттері артқы фоннан әдемі желімен бөлініп тұр. Ешқандай артық нәрсе жоқ, бәрі өз
орнында, үстіне бешпенті, қару-жарағы бар, ат әбзелдерімен салынған тамаша жауынгерлердің бейнелеу
тұжырымын көруіміз үшін тіпті қозғалыс та тоқтап қалғандай.
Дала батырының нағыз болмыс-бітімін суретші «Атилла» 2003 картинасында берген. Өте тартымды
салынған ол еркін, ашық көркемдігі бар перспективалы. Құрылымы еліктіргіш әсерге толы Итальяндық
барокконың бағалы панносын еске салады. Құнды антикалық сәулет өнері мен кішкене адамдар мен
жылқылардың бейнелері шалт қимылдарды, екпінді және салтанатты, яғни дәурені өткен өркениеттің
орнына келген жас, жігерлі мәдениеттің салтанатын сездіреді.
Өз өмірін ел тағдырымен байланыстыра қарайтын адамның тарихқа қызығушылығы тектен-тек емес.
Халықтың ежелгі әрі жуырдағы тарихы бүгінгі заманды түсінуге септігін тигізеді, адамды толғандырады,
рух береді. Суретші қылқаламынан шыққан тарихи шығармасындағы басты кейіпкерлердің бірі – Абылай
хан (М.Шайхудинов коллекциясы). Оның атпен тұрған портреті 2002 жылы дүниеге келді. Көрнекті
портрет заңдылықтарына сәйкес хан бейнесі етегінде байтақ дала көрінісі созылып жатқан биік
жарқабақтың шетінде тұр. Өн бойынан елді біріктірсем деген арман сезілген, қимылы ширақ, күш-қуаты,
арман-ойы тасыған, қолбасшылық қарымы білінген батыр өзінің аңызға айналған өмір жолын бастағалы
тұр. Бір деммен жазылған картина батырдың осындай адами және жеке сипаттарын ашады.
Кейін 2002 жылы «Жеті жарғы» атты картина дүниеге келді. Тәуке ханның жас кезі, алайда ол тек
қолбасшы емес (жауынгерлер екінші планда тұр), айналасында кеңесшілері, ақылмандары, халқының ең
үздік өкілдері шоғырланған мемлекет қайраткері. Оның аса маңызды шешімді қабылдар сәті. Әдеттегіше,
кескіндемеші үлкен тақырыпқа қылқалам тербер кезде кең қарымды стильге жүгінеді. Классикалық
айқын, түзу құрылым, көріністі бұзып тұрған ештеңе жоқ, яғни таза көркемдік әдісте салынған, ырғақты
қалыпта өрбіген. Бұл шығарма ел басшысының жалпы бейнесін жасауға, оның жеке сипаттарын
зерделеуге деген өзіндік дайындығы болатын. Нәтижесінде «Елшілер», «Қазақ елі», «Құрылтай» (Ақорда,
ҚР Президентінің резиденциясы) атты триптих өмірге келді. Суретші бұл жұмысты ұзақ уақыт, үлкен
толғаныспен жазып, 2005 жылы аяқтады.
Мұнда қазақ мемлекеттігі қалыптасуының маңызды кезеңінің орамды сәттері бейнеленген, сондықтан
суретші ең маңызды нәрселердің жинақы бейнесін береді. Айрықша сүйкімді табиғат көріністері, халық
типтері мен әлеуметтік топтар, олардың тұрпаттық сипаттары мен қарым-қатынасы. Бұл халықтың
сыртқы емес, ішкі әрекетінің, бір атақты адам емес, жалпы халықтың өткен шақтардағы қайшылықтарды
жойып, болашаққа жалғыз дұрыс жолды таба білген жұрт іс-әрекетінің даңққа бөленуі. Сондықтан терең
ойлы суретші бір заманның желісімен шектеліп қалмай, халықты біріктіруге, мемлекет құруға айрықша
үлес қосқан маңызды да атақты күрескерлердің бәрін бір уақыт ағымына топтастырып, ата-баба даңқын
асырып, ұрпаққа үлгі етеді.
Қ.Әжібекұлы тарихпен бірге халық ауыз әдебиетін де асыл тұтады, оны ұлт санасында қалған өткен
шаққа қатысты үн қатуы деп біледі. Сондықтан есімдері аңызға айналған тұлғалар мен оқиғалардың
суретші үшін орны ерекше, өйткені мұнда нақты тарихи деректер ғана емес, сол ежелгі адамдар туралы
халықтың таным-пайымы да жатыр. Ірі тарихи шығармалардың қасында ауыз әдебиеті тақырыбына
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жазылған жұмыстары ықшам көрінеді. Онда әжесінің аузынан естіген оқиғалар, ұлы махаббат, ұлы
адамдар туралы айтқан өлеңдері бар. Бұл – бояу арқылы салынған поэзия әлемі. Ауыз әдебиетіне
арналған тұңғыш жұмыстарының бірі – Ұлы даланың ең атақты аруы Қыз Жібекке (1998) арналды.
Сұлуды көңілі қалаған жігіттер айналсоқтап, кете алмай жүр. Жеңіл сағым кеңістікті шұғылаға бөлеп,
дала келбетін жауып тұр, көріністі қиялдағыдай етіп, бұлдыратып барады. Кейіпкерлердің жүздері мен
бейнелері тез салынған бояумен әзер көрінеді, оны нақты жазуға да болмайтыны рас, өйткені адамды
естен тандыратын асқан сұлулықты дәлме-дәл салу мүмкін емес. Бұл картинада кесімді бір ой жоқ, тек
қолдан шығып бара жатқан арманды суретке түсіріп қалуға тырысқан нәзік қылқаламның толғанысы ғана
сезіледі.

Қ. Әжібекұлы,Қыз Жібек
Бәрімізге мәлім, оқу орны қабырғасында қолөнер шеберлігін игерген жас суретші өзінің
шығармашылық жолын өзі айқындайды. Ол жол көбінесе күрделі, кейде тіпті шытырман болатыны
белгілі. Қазақбай Әжібекұлы ұзақ уақыт бойғы азапты ізденістер мен қиыншылықтардан кейін, өзінің
дүниетанымы, эстетикалық және көркемдік көзқарасы, ел ортасында жүріп шыңдалған әрі ана сүтімен
келген өмірлік қағидалары арқасында өз жолын айқындады. Туған халқымен генетикалық тұрғыда тығыз
байланысқан жас суретшілерді толғандыратын «Біз кімбіз, біз неміз және қайдан келдік?» деген сауалды
да шығармаларында сәтті шешті. Оның еңбектерінің тақырыптары бір қарағанда қарапайым секілді.
Көшпелі қазақ халқының өмір сүру салтының сыртқы белгілері анық байқалады. Мысалы, тұрмыс, әдетғұрып, салт-дәстүрлер. Алайда бұл әңгіме желісімен айтылатын ғұмырнама емес екені белгілі.
Картиналардың көркемдік-образдық құрылымын талдай отырып, біз Қазақбай Әжібекұлының
шығамаларындағы сюжеттер арқылы қазақ халқының өткен тарихын, сипатын, ұлттық ерекшеліктерін,
психологиясын терең ұғынып, қайта жаңғыртқанын көреміз. Нақты тұрмыстық сюжеттер соның айғағы
екені рас. «Сол терек» картинасындағы жастардың жүздесуі, «Бата беру» туындысындағы қалыңдыққа
тілек, «Кестешілер» еңбегіндегі ісмерлердің кілем дайындауы. Көркемдік жұмыстар негізіне алынған
сюжеттерде істің даму желісін көрмейміз, жанр заңдылықтары талап ететіндей кейіпкерлерге
психологиялық тереңдік те берілмейді, тек олар белгілі бір рухани жағдайға өтеді. Суретші осынау нақты
сәттерді тұрмыстық деңгейден іс маңызының, нәзік те терең әсерлі күйдің, тынымсыз ойдың жоғары
поэзиялық құрылымына сәйкестендіреді. Бәлкім, қазақтардың алаңсыз өмір ырғағы осылай өрбіген
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шығар, олардың мінез-сипаты мен психологиясы да, әдет-ғұрпы да, салт-дәстүрі де осылай қалыптасып,
музыкасы мен әндері де осылайша туған. Мұның бәрі этнографиялық белгілерге тән тұрмыстық
сюжеттердің шынайы қалыптағы қарапайым көрінісі емес, суретші шығармаларының көркемдік мазмұны
болып табылады.

Қ. Әжібекұлы, «Кестешілер»
«Қағанат» – біздің ата-бабаларымыздың мыңдаған жылдар бойы Қиыр Шығыстан Батыс Еуропаға,
Сібірден Үндістанға дейінгі аралықтағы мемлекеттердің дамуына елеулі үлес қосқандығын еске салатын
мағынасы терең композиция. Байтақ дала мен көк аспан фонында алдыңғы планға шығып тұрған
жауынгерлердің топтастырылған бейнесі көшпелілердің тасыған күш-қуатын, тұтастығын, образдық
әдемілігін білдіріп тұр. Динамикалы және импульсивті дамудың маңызды факторы болған көшпелі әлем
кескіндемелік шешім арқылы анық көрініп, жауынгер сауыт-сайманының ерекшеліктері мен ат әбзелдері
көзге байқалып тұр.
«Томирис» туындысында нақты бір оқиғаны суреттеген ол бейне бір қозғалысты тоқтатып
қойғандай. Бір жағынан картина кеңістігі қозғалысқа толы болып көрінсе, екінші жағынан массагеттер
патшайымы өзінің асқан сұлулығын паш етіп, бір сәт тоқтап қалған. Тарихи драма жалынды кескіндеменің
поэзиясы арқылы төгіліп тұр. Құлпырған гүлдерге толған картинаның төменгі жағы адамдар мен жылқылар
бейнелеріне ауысып, олардың киім белгілері әрбір нүктесіне дейін мұқият жазылғаны байқалады, одан әрі
тынық, ашық көк аспанға ұласады. Кенеп бетіндегі түрлі-түстер үйлесімі, әртүрлі стильдік әдістерді
қолдану көрермен санасын тербелісті жағдайға жеткізеді. Қ. Әжібекұлының картиналарының басты
тақырыбы тарихи мұра, көне жәдігерлер, ұлы тұлғалар бейнесі мен ұлы оқиғалар болып келеді.
Суретшінің жұмыстары адамды ойландыратын жаңа дүниелерді, туған халқының көркем жылнамасын
жасауға ұмтылған тың туындыларды көруге мүмкіндік береді. 1966 жылы Целиноград облысы Бестамақ
ауылында дүниеге келген оның көз алдында өтіп жатқан ғажап өзгерістер қиялын қанаттандырмай
қойған жоқ. Еліне, заманына деген сүйіспеншіліктен ол даланың дархандығынан, халқының салтдәстүрінен, ұлтының жүріп өткен іздерінен терең ойлар іздеп, түйе білді. «Астана таңы» (2003 ж.)
картинасынан көркем ойдың негіздерін көруге болады. Онда жаңа Қазақстанды, жаңа қоғамды, оның
жаңа көшбасшысын жарқын кейіпте көрсете білу бар.
Пайдаланылған әдебиеттертізімі:
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EBU’L MENUCHEHR MOSQUE (GRAND MOSQUE)
IN SELJUKS KARS-ANI CITY
Abstract
The article discusses the history, state significance, architectural monuments, especially dome-shaped
architectural monuments Ahlat region. The main freight transported by caravans on Silk Way in the South were
the followings: tin, various kitchen wares made of cooper, metal mirrors, different glass wares, silk fabrics,
necklaces made of precious stones and semi-precious stones, ivory combs, odorants, henna, woman cosmetics
and different spices. Ultimately, this trade that carried out at the international level had formed a number of rich
merchants qualified to construct grand buildings in Ani city. Therefore the city of Ani had brought about one of
the famous international trade cities in East Anatolia, South Caucasus and Northwest Iran regions till the
beginning of the XIV century. Spreading out a large geographical area the city of Ani holds earthily triangle
plan. The weakest part of the city is “Yavshan Duzlugu” in the north. The other parts of the city are surrounded
by steep and high areas, only the north part of the city is surrounded by high and steady bulwarks. The main
gates of the city are also over these fortifications. The most important of these gates are “Divin Kapisi”, “Bey
Sekisi Kapisi”, “Mighmigh Deresi Kapisi”, “Adjemaghili Kapisi”, “Hirdelles (Satranchli-Sarnichli) Kapisi”,
“Arslanli Kapisi”, “Kars (Chiftebeden) Kapisi”.
Key words: ahlat, ani arpachay middle ages, Ebu’l menuchehr mosque.
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МЕЧЕТЬ МЕНЮЧЕВРА ЭБУЛ (БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ)
В СЕЛЬДЖУКСКОМ ГОРОДЕ КАРС-АНИ
Аннотация
В статье рассматриваются история, государственное значение, памятники архитектуры,
особенно куполообразные памятники архитектуры Ахлатского района. Основным грузом, перевозимым
караванами по Шелковому пути на юге, были следующие: олово, различные кухонные принадлежности из
меди, металлические зеркала, различные стеклянные изделия, шелковые ткани, ожерелья из драгоценных
камней и полудрагоценных камней, гребни из слоновой кости, отдушки Хна, женская косметика и разные
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специи. В конечном счете, эта торговля, которая осуществлялась на международном уровне,
сформировала множество богатых торговцев, способных строить великие здания в городе Ани.
Поэтому до начала XIV века город Ани стал одним из известных международных торговых городов в
регионах Восточной Анатолии, Южного Кавказа и Северо-Западного Ирана. Располагаясь на большой
географической территории, город Ани имеет план земного треугольника. Самая слабая часть города Явшан Дузлугу на севере. Другие части города окружены крутыми и высокими районами, только
северная часть города окружена высокими и устойчивыми насыпями. Главные ворота города также
находятся над этими укреплениями. Наиболее важными из этих ворот являются «Дивин Каписи», «Бей
Сэкиси Каписи», «Могучий Дереси Каписи», «Аджемагили Каписи», «Хирделлес (Сатранчли-Сарнихли)
Каписи», «Арсланли Каписи», «Карс (Чифтбеден) Каписи».
Ключевые слова: ахлат, Ани Арпачай, средневековье, мечеть «Эбуль Менухер».
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MEBULA MENUSCHEVRA EBUL (BIG MOSQUE)
СЕЛДЖУКҚАЛАСЫНДАҚАРС-АНИ
Аңдатпа
Мақала тарих, мемлекеттік маңызы, сәулет ескерткіштері, әсіресе, Ахлатау данының күмбез тәрізді
сәулет ескерткіштерін талқылайды. Оңтүстігінде
Жібек жолы бойындағы керуен арқылы
тасымалданатын негізгі жүктер, болды: қалайы, мыстан жасалған түрлі ас үй ыдыстарын, металл айналар,
түрлі шыны бұйымдар, жібек маталар, асыл тастарды және жартылай асыл тастар алқалар, піл жасалған
тарақтар, парфюмерия, қына, әйелдер косметика және әртүрлі дәмдеуіштер. Сайып келгенде,
халықаралық деңгейде жүзеге асырылған бұл сауда көптеген байсаудагерлерді қалыптастырды, олар Ани
қаласындағы үлкен ғимараттар салуды қолғаалды. XIV ғасырдың басына дейін Ани қаласы ШығысАнатолия, Оңтүстік Кавказ және Солтүстік-Батыс Иранның танымал халықаралық сауда қалаларының
бірін құрды. Үлкен географиялық аймақта орналасқан Ани қаласы үш бұрыштың жоспары бар.
Қаланыңең әлсіз бөлігі–солтүстіктегіЯвшан Дүзлұ. Қаланың басқа бөліктері тік және жоғары
аудандармен қоршалған, қаланың тек солтүстік бөлігі жоғары және тұрақты жағалаулармен қоршалған.
Қаланың басты қақпасы осы қорғандардан жоғары орналасқан. Осы қақпа ең маңызды «Divin Kapisa»,
«Bay Sekisui Kapisa», «Құдіретті Deresi Kapisa», «Adzhemagili Kapisa», «Hirdelles (Satranchli-Sarnihli)
Kapisa», «Arslanlı Kapisa», «Карс (Chiftbeden) Kapisa» болыптабылады.
Түйіндісөздер:Ахлат, АниАрпачай, ортағасырлар, «ЕбулМенухер» мешіті.
Introduction
The city and castle of Ani is situated in 42 km distance of Kars placed in Northeast Anatolian Region. The
east of Ani ruins are bounded by the Arpachay River that runs from north to east. River Arpachay, running
through a quite deep canyon forms a border of Turkey and Armenia.
The city and castle of Ani situated in a rather strategic position is situated among East Anatolia, Northwest
Iran and South Caucasus regions. The historical “Silk way” begun from inside of Middle Asia and gone to Ani
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city in the north passing through India, Afganistan and Iran reaches Ani after crossing the bridge situated over the
River Arpachay. On account of these convenient features the city and castle of Ani had played the most important
role in the economical and cultural development of the region both in the Prehistoric Period and Middle Ages [6,
58].
However, Ani city and castle, located in the junction point of the international trade routes constituted one of
the major trade centers of East Anatolia, Northwest Iran and South Caucasus during Prehistoric Period and
Middle Ages. The growth and development of the city depended on the trade carried out at international level.
The wool and fabrics, carpets and rugs, silver belts, bovine and small cattle peltry, rock salt, precious stones,
sesame oil, honey and dairy products which produced in Northeast Anatolia region and South Caucasus were
marketed in the city of Ani.
The main freight transported by caravans on Silk Way in the South were the followings: tin, various kitchen
wares made of cooper, metal mirrors, different glass wares, silk fabrics, necklaces made of precious stones and
semi-precious stones, ivory combs, odorants, henna, woman cosmetics and different spices. Ultimately, this trade
that carried out at the international level had formed a number of rich merchants qualified to construct grand
buildings in Ani city. Therefore the city of Ani had brought about one of the famous international trade cities in
East Anatolia, South Caucasus and Northwest Iran regions till the beginning of the XIV century. Spreading out a
large geographical area the city of Ani holds earthily triangle plan. The weakest part of the city is “Yavshan
Duzlugu” in the north. The other parts of the city are surrounded by steep and high areas, only the north part of
the city is surrounded by high and steady bulwarks. The main gates of the city are also over these fortifications.
The most important of these gates are “Divin Kapisi”, “Bey Sekisi Kapisi”, “Mighmigh Deresi Kapisi”,
“Adjemaghili Kapisi”, “Hirdelles (Satranchli-Sarnichli) Kapisi”, “Arslanli Kapisi”, “Kars (Chiftebeden) Kapisi”.
The total length of double bodied fortifications surrounded the city is 4.5 km [16, 188].
The realization of the museum idea is a process associated not only with professionalism, but above all with
the deep inner need of the individual and society.[29,129]
The settlement of the city consists of two parts; the city and cave houses. Spreading out the area of totally 87
hectares Ani city is the leading of the largest settlement centers of East Anatolia, South Caucasus and Northwest
Iran regions in Middle Ages. As many historians and travelers remarked it becomes clear the population of the
city to be more than 100000. With the influence of the people living in carve houses the population is considered
to be more than 150000.
Conquer of Ani city and castle by Seljukian
Sultan Alpaslan and his army in 1064
The city and castle of Ani that was situated in a very strategic position
had been conquered by Seljukian Sultan Alpaslan and hisarmy in 1064, after
25 days blockade. The conquering of Ani city and castle effectuated a very
important turning point in the Turkish dominance in the Caucasus, Anatolia,
the Balkans and Middle Europe, and in Turkish history. After the conquer of
Ani city and castle provided thousands of Turkmen tribes to come from south
in clans and settle in Anatolia, and Anatolian territories to be the motherland
of Turks.
Ani and its near abroad
The Turks who settled in Anatolian lands realized the most important
“Culture Synthesis” of history joining South and East cultures. After 7 years
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of this significant historical victory defeating Byzantine Emperor Romen Diogenes in Malazgirt in 1071 Sultan
Alpaslan held him and his army captive [13,128].
Sultan Alpaslan turned over the management of Ani city and castle to Divin Emeer Sheddatli Ebu’l Esvar,
but as Ebu’l Esvar was elderly his son Ebu’l Sucha Menuchehr Bey ruled Ani under the domination of Seljukian
State. So, in the second half of the XI century a Turkish Beylik’s
sovereignty was gained in Anatolia. First of all, Ebu’l Sucha
Menuchehr’s (1064 – 1110) had the overthrown fortification was
restored, the water ditches in front of the north fortification walls cleaned
up, the ways that supply ditches with spring water from north by pipes
repaired, a mosque, sepulcher, caravanserai and a number of shops built
in the city. The built religious and civil architectural works provided Ani
city to accrete and prosper.
Ebu’l Sucha Menuchehr had the fortification walls and signs
surrounding the north of the city steadily and highly repaired. Especially,
of these monumental sign and fortifications he had the kufic inscription
written over the fortification walls beside Arslanli Kapi comprises the Turks’ initial written seal In Anatolian
lands. These are read in this historical inscription:
The general view of Ani city from citadel (V.Akchayoz)
“Bismillahirrahmanirrahim (In the name of Allah, the compassionate, the merciful) Ebu’l Sucha
Menuchehr Khan had these signs built for to remain over”
This historical inscription kept its entity unspoiled over the fortification up to date generates the most
important written source in the City of Ani and Northeast Anatolia region.
EBU’L MENUCHEHR MOSQUE (GRAND MOSQUE)
One of the initial and significant religious
constructions concerning to Turkish-Islamic period of Ani
city and Anatolia is Ebu’l Menuchehr or Grand Mosque.
The very mosque survived until today without wracking for
approximately 950 years is situated withinside and just
leftward of the main entrance gate of the fortification walls
made in King Ashot II time, and one can reach the Citadel
passing by it [15,62].
Ani City fortifications and Aslanli (Lioned) Gate
The mosque that is arched and very flamboyant
construction surrounded by columns had been constructed
over hard rocks face to the Arpachay River in the east coast. Approving the existence of an old administrative
building here before conquer of Ani city it is considered the mosque on the base this and afterwards the minarets
to be constructed.
Topographical plan of Ani City
In front of the mosque there exists an arcaded narthex stabled
over columns. In the east of the narthex there is a high minaret built
of thick and octagonal grounded, smooth face stones. The minaret
entered through a door from the narthex continues in the same
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thickness till the special assessment part with the ground meticulously built of red, brown and black face stones
and lime.
As the special assessment and the upper part are ruined we cannot determine how the cone is fulfilled. To
the middle part of the minaret there has been written “Bismillah” with capital kufic letters. But the half of the
word “Bismillah” and the upper part of the minaret is ruined. As we are going to mention in details below Emir
Shehinshah, alias Ebu’l Muammeran had the ruined parts of the script and minaret to the special assessment
restored in the next periods [22, 321].
Plan of Ebu’l Menuchehr Mosque
From eastwards, in eastern front face to the Arpachay
River a triplet coordinating of wide spacious belvedere
windows, less dimensioned square or loophole windows
belonging to subbasement is seen. Even nowadays it is
impossible to come across one more analogue of this splendid
landscape in the part the Arpachay Valley and River beheld in
other constructions of Ani city.
Inside there are proportions between windows face to the
east
part. At the back the ceiling of high pedestals and three
columns is four sectioned. In each ceiling the arrangement
section with square of joining diagonals and crossing pointed
geometrical stone inlaid different from each other draw
attention. This interesting ceiling arrangement had also been used in
the
inner domes covering the narthex. Only the ceiling and arches of the
narthex fell into ruin substantially 2.
Cross section of Ebu’l Menuchehr Mosque
The upper part of minaret to the special assessment and the
ceiling of the mosque had been restored to prevent from snow and
rain
water getting inside. Nowadays this famous mosque serves as a
museum and is visited by hundreds of people. The people who visit
the
mosque watch the beauty of ruined Silk Way Bridge, the Arpachay River and galley through the high window
openings that one cannot take the eyes off with great pleasure.
Ebu’l Menuchehr Mosque and Bazaar road
MINARET OF EBU’L MENUCHEHR MOSQUE BEING
DESTROYED BY GEORGIAN KING DAVID
In 1124 the Georgian king David captured the City of Ani in a day
without fighting by church clergies’ help, living in Ani city. He had a major
part of Muslims put to the sword, youth and women taken prisoner, valuable
things in palaces, mosques, medreses and sepulchers plundered and the young
prisoners exiled to Tiflis city for to be sold in prisoner bazaars. King David’s
violent destruction and massacre was done as if to avenge Seljukian Sultan
Alpaslan’s and his army’s conquer of Ani city in 1064 [2,45].
King David had the bronze Hilalli Alemi downed that was perched on the
dome of the Great Cathedral by Seljukian Sultan Alpaslan who turned it into mosque in 1064 and put a rice
crown he brought from Tiflis instead of it. For not to use the Great Cathedral as a mosque anymore and not to use
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as a prayer place by Muslims holding a great ceremony under the leadership of the cathedral clergymen King
David prayed and hymned, and swore on a stack of bibles, so canonized the cathedral.
Spite, hatred and anger King David, Armenian Patriarch and cathedral clergies’ had against Muslims did not
cease in one way or another. The Christian inhabitants,
particularly the patriarch and cathedral clergies felt extremely
discomfort with voice of hodja who went up the high minaret of
Ebu’l Menuchehr Mosque and recited azan, and hated it. The
sound of azan recited by mosque hodja’s sonorous and touching
voice five times every day caused Ani city and the whole
Arpachay valley to whine.
Ebu’l Menuchehr Mosque from East
Coming into King David’s presence the patriarchs and
clergies told that they had been feeling sorrow and hatred with azan sound hodjas recited for 60 years, even they
said this sound touched the dead patriarchs’ and kings’ souls in their graves and for this reason the demolition of
high minaret to be essential. Recognized the Christians’ request King David had the height of octagonal minaret
demolished up to the mosque roof. Only the script of “Bismillah” engraved over the stones of minaret with very
big kufic letters was in view.
This heartbreaking condition of Ebu’l Menuchehr Mosque minaret saddened the Muslims living in the city.
Not having the minaret repaired by the acceded Muslim amirs raised the Mislim people’s desperation and
incurability. Finally, the acceded young Sheddadian Shehinshah’s (Ebu’l Muammeran) one of the most
significant act in 1164 was restoring the minaret of Ebu’l Menuchehr Mosque that was demolished by the
Georgian King David 40 years ago.
The young Amir had the ground of minaret restored to the special assessment part of red, dirty and black
color stones with the masters he found and provided the mosque hodja to recite azan once again. This
achievement afforded great pleasure both between the Muslims living in the city of Ani and in neighbor villages.
Praying for Amir Shahenshah in Friday prayer sermon the mosque hodja passed love and respect on him on
behalf of whole Muslim world. It is interesting that the special assessment part of Ebu’l Menuchehr Mosque
minaret exist up to date.
Ebu’l Menuchehr Mosque and Great Cathedral from a distance
GIVING UP EBU’L MENUCHEHR MOSQUE
AND ANI RUINS TO TURKEY
Just after the Ottoman-Russian War in
1877
– 1878 Kars-Ardahan region had been
given up to Russia and the territory was
under the sway of Russia for 42 years. The
Russian had deported the Muslim people of
East
Anatolia region to the inside of Anatolia,
and
instead of the deported population they
accommodated
Malakans,
Dukabor,
Yezidi, Belarussians and Armenians
brought from Russia in the occupied lands.
During this 42 years one of the most important events had been starting the
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excavations under N.Marr’s leadership in Ani city and castle during 1892 – 93 and 1904 – 1917.
While carrying out the archeological excavations for totally 16 years in the City and Castle of Ani almost all
the crockeries, stone anaglyphs, inscriptions, reliefs, coins, glass and other things had been loaded the tumbrels
and hijacked to Armenia through “Silk Way Bridge” just before the Russia-Turkey treaty in 1921 and placed in
Erivan Museum[3,5].
Ebu’l Menuchehr Mosque from North
As we mentioned above in the east part face to Arpachay River owing to land slope Ebu’l Menuchehr
Mosque constructed over a deep and high basement had been separated into some parts inside. Carrying out
archeological excavations in Ani city and castle N.Marr had taken the dscovered archeological works to Ebu’l
Menuchehr Mosque. Therefore Ebu’l Menuchehr Mosque had been used as a museum-store during 1892 – 1921.
Ebu’l Menuchehr Mosque
When Gumru and Kars treaty meetings in 1921 began between Russia and Turkey the Armenian had
inspired the Russian: “…Give Ani city ruins to us and we will leave you
much more large lands for you… ” they persisted.
The Eastern front commander and defeater Kazim Karabekir Pasha
who conducted the meetings on the part of Turkey had made this historical
speech backhandedly pushing the proposal: “…Ebu’l Muammeran
Mosque and Sepulcher with a number of religios and civil
architectural buildings, especially one of the oldest religious buildings
of Turks in Anatolian lands Ebu’l Menuchehr Mosque constitute the
title and seal in the Turks’ Ani city. As there is not any mosque in
neighbor villages the Muslim people have collective prays by hodja’s
lead coming to Ebu’l Menuchehr Mosque in Kurban and Ramazan
Holidays. For this reason leaving the most significant religious
building Ebu’l Menuchehr Mosque to Armenian lands is impossible in
any way...” [13,146].
Approving this right reply the Russian delegation continued meetings had left the ruins where Ani city and
castle is in to Turkey and the Arpachay River made a borderline between Turkey and Armenia.
Arpachay River from Ebu’l Menuchehr Mosque
After the historical meeting and peace treaty the popular “White Van”
the Russian delegation brought to Kars had been presented Kazim
Karabekir Pasha by the Russian peace delegation. The White Van in
which the historical treaty meetings had been held is exhibited in Kars
Museum up today [23]. There is a lot about such landmarks in the works of
domestic and foreign research scientists [24-28].
Summarizing the above, we can quote the scientist TM. Stepanskaya
that "museums - the custodians of the cultural traditions of the region"
[29]. Although each nation has its own traditions, museums are the bearers
of
the culture of a given nation.
Footnotes
1-The subject matter expert Prof. Dr Oktay Belli had a great help and
support while preparing this paper. This paper would be impossible to be prepared so successfully, if Prof. Dr.
Oktay Belli, who research the archeology and mythology of Ani city and castle for many long years, did not
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guide and contribute. Owing to the significant contribution and helps I thank to my valuable Mr. Prof. Dr. Oktay
Belli very much.
2-The plan and the section of Ebu’l Menuchehr Mosque had been done during 1985 – 2005 years in Ani city
while the archeological excavations successfully by our late Mr. Prof. Dr. Beyhan Karamagharali. I want to note
that to memorialize the valuable Mr. Prof. Dr. Beyhan Karamagharali with mercy and gratitude once more is a
mankind debt.
3-Workings on the architecture monuments belonging to Seljukian and Beylikler Cultures found in
Azerbaijan, Nakhchivan, East and Northeast Anatolia territories to be continued.

References
1. Barthold W., Minorsky V. The Encylopaedia of Islam. –Londo, 1978. -С. 505-508.
2. Bayram F. Ani’nin Tarihçesi (ed. O. Belli). Kars Dergisi 7, 2014. - Temmuz - Aralık, İstanbul.–С. 44-47.
3. Belli O. Kafkasya’ın Batıya Açılan En Büyük Kapısı: Ani Kalesi ve Kenti. -İst., Serhat Kültür, 2006. –С.
2-6.
4. BelliO. Erken Demir Çağı’nda Ani. Kars, 2, Kent Kurultayı, Kafkasya’da Ortak Geleceğimiz.– İst., Kars
Belediyesi Kültür Yayınları, 2007. -С. 76-90
5. Belli O. Ani, Selçukluların 1064 Yılında Anadolu’yu Kars’tan Fetihlerinin 950. Yılı Anısına, (ed. O.
Belli). – İst., Belli Eğitim Kültür Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Yayını, 2014.–С. 4.
6. Belli O.Ş. Öztürkler. Historic City of Ani. –Ank., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayınlar
Genel Müdürlüğü Yayını, 2015. –С. 68.
7. Belli O. Tarihçi, Coğrafyacı, Diplomat ve Gezginlerin Gözüyle Ani. -İst., TAÇ Vakfı Dergisi, 2015. –С.
50 – 57.
8. Belli O. Eski Çağ’da Ani. -Ist., Kars Dergisi, 8, 2015.–С. 12-17.
9. Belli O. The Ani Region in Antiquity-Eski Çağ’da Ani Bölgesi, (ed. O. Belli-A. Yardımcıel-V.E. Belli-C.
Celik). I. Uluslararası Ani-Kars Sempozyumu 14-16 Ağustos 2014. –İst., Belli Eğitim Kültür Tarih ve Arkeoloji
Araştırma Merkezi Yayını, No:5, -С. 18-49.
10.Belli O. Geceleri Şenlenen Ani Şehri Efsanesi. -İst., Kars-Ardahan-Iğdır Kalkınma Vakfı Dergisi, 2017.
–С. 38-42.
11.Belli O. “The Legend of the Mosque with the Grey Minaret in Ani- Ani Şehri’nde Boz Minareli Cami
Efsanesi”.// II. Uluslararası Türk Kültüründe Ağrı Dağı Sempozyumu, 13-14 Mart 2016-Iğdır. -İst., Belli Eğitim
Kültür Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Yayını, 2018. -С. 351-373.
12.Çelik C. Important Architectural Monument of Ani-Selçuklu Döneminde Ani Şehrinin Önemli Mimari
Anıtları.–Ist., 2016. –С. 132.
13.Uluslararası Ani-Kars «Sempozyumu»

materialları. –İst., Belli Eğitim Kültür Tarih ve Arkeoloji

Araştırma Merkezi Yayını, 2015. –C. 142-159.
14.Çoruhlu Y. “İpek Yolu Ani ve Kenti Kazıları (2006-2009) // Ani The Silk Road City and Excavations
Between 2006-2009 Years // II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu” materialları. –
İst., Ahlat, Bitlis, Bitlis Eren Üniversitesi Yayını, No:5, 2013. –C. 141-157.
105

15.Gündoğdu H. Kültürlerin Buluştuğu Bir Ortaçağ Şehri: Ani // Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Enstitüsü Dergisi. –Erz., 2006. –C. 51-84.
16.Gündoğdu H.Ani Ören Yerindeki Kültür Varlıkları. –İst., Yapı Kredi Yayınları, 2006. –C. 229-273.
17.Gündoğdu H. Bir Ortaçağ Şehri: Ani-Ani: A Medieval City. –İst., Anadolu yayınları,2009. -C. 72-127.
18.Karamağaralı B.1991 Ani Kazıları. –Ank., 1993. –C. 509-538.
19.Karamağaralı B. Ani Kazısı, XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı. –Ank., 1996. –C. 493-512.
20.Karamağaralı B. Ani Ulu Camii (Manuçehr Camii) // IX International Congress of Turkısh Art. –Ank.,
1996. –C. 323-338.
21.Karamağaralı B. 1998 Ani Kazısı // XXI Kazı Sonuçları Toplantısı. –Ank., 1999. –C. 431-438.
22.Karamağaralı B. 1999 Yılı Ani Kazıları // IVOrtaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi
Araştırmaları Sempozyumu. –Van: Van Bildirileri, 2000. –C. 317-324.
23.Karamağaralı B.2000-2001 Yılı Ani Kazıları // XXIV Kazı Sonuçları Toplantısı. –Ank., 2003. –C. 233242.
24.Karamağaralı B. 2002-2003 Yılı Ani Kazıları // XXVI Kazı Sonuçları Toplantısı. –Ank., 2004. –C. 311318.
25.Karamağaralı B. Ani Tarihi ve Kazılarına Toplu Bir Bakış. –İzm., Sanat Tarihi Dergisi IX, 1998. –C.
38-42.
26.Kırzıoğlu M.F. Selçukluların Ani’yi Fethi ve Buradaki Selçuklu Eserleri. –Ank., Selçuklu Araştırmaları
Dergisi II, 1971. –C. 111-139.
27.Kırzıoğlu M.F. Ani Şehri Tarihi (1018 - 1236). -Ank., 1982. –C. 257.
28.Turan O. Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi. –İst., Turan Neşriyat Yurdu, 1973. -C. 78.
29.Stepanskaya T.M. Museums – keepers of cultural traditions of the region // Bulletin of KazNPU named
after Abai, series «Art education: theory – methodology - art», № №4(53), 2017.– С.129-133.

УДК747:711
МРНТИ 67.29.63
Н.А. Амангельді1
1

Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының магистранты
Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы

«АҚЫЛДЫ ҚАЛАЛАРДЫҢ» ЖӘНЕ АҚЫЛДЫ АЯЛДАМАЛАР КЕШЕНІНІҢ
ДҮНИЕЖҮЗІЛІКТӘЖІРИБЕСІНТАЛДАУ
Аңдатпа
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Бұлмақалада
«ақылдықаланы»
құрудыңтәсілдеріменбағыттарыжәне
«ақылдықаланың»
дүниежүзілікқолданыстағытәжірибелеріталданады.
Сондайақ,
интеллектуалдыаялдамаларкешенідамығанәлемніңбірнешеқалаларықарастырылады.
Түйін сөздер: ақылды қала, интеллектуалды аялдамалар кешені, интеллектуалды технологиялар,
көлік жүйесі, мегаполис, өмір сапасы.
Аннотация
В этой статье анализируется основные подходы создания и направления развития «умных
городов» и мировой опыт «умного города». А также, рассматривается несколько городов мира, где
развиты интеллектуальные остановочные комплексы.
Ключевые слова: умный город, комплекс интеллектуальных остановок, интеллектуальные
технологии, транспортная система, мегаполис, качество жизни.
Abstract
This article analyzes the main approaches to the creation and development of "smart cities" and the
international experience of the "smart city". And also, several cities of the world are considered, where
intellectual stopping complexes are developed.
Key words: smart city, complex of intellectual stops, intellectual technologies, transport system,
megalopolis, quality of life.

Бүгінгітаңдаақылдықалатұжырымдамасыөтекеңтаралған
–
олқарқындытүрдеіскеасырылудажәнеәлемнің
2500
қаласындақұрылуыжоспарлануда.
Әлемдіктәжірибедеақылдықалалардықұрудыңекінегізгітәсілібар:
1. Ақылдықаланынөлденқұру(МасдарСити (БАӘ), ЖаңаСонгдон (ОңтүстікКорея), Тяньцзинь
(Қытай));
2.
Орныққанқалалықжүйелергеақылдытехнологиялардыбіртіндепенгізу(Амстердам
(Нидерланды), Лондон (БіріккенКорольдік), Стокгольм (Швеция), Fujisawa (Жапония) жәнет.б.)
«Ақылдықаланы»
қалыптастырумемлекеттікқызметтер,
көлікжелісінбасқару,
табиғиресурстардыұтымдыпайдалану,
денсаулықсақтау,
білім,
инновациялықауылшаруашылығыжәнеқалдықтардыбасқарусияқтысалалардатиімдітехнологиялардыенгіз
удікөздейді.
ВенаТехнологиялықУниверситетініңАймақтықғылымдарорталығының
(2007
ж.)
өткізгензерттеуінесәйкес, «ақылдықала» дамудыңкелесібағыттардықамтуыкерек:
1.
ақылды орта (табиғи ресурстар);
2.
ақылды адамдар (әлеуметтік және адам капиталы);
3.
ақылды өмір салты (өмір сапасы);
4.
ақылды экономика (бәсекеге қабілеттілік);
5.
ақылды ұтқырлық (көлік және АКТ);
6.
ақылды басқару (азаматтардың қатысуы). [1]
Осыларғасүйенеотырып,
әлемніңжетекшімегаполистеріндесмартқалалықтехнологиялардыенгізуосыкомпоненттергенегізделген.
Аталғантехнологияларғамынақалаларжатады:

сингапурлықсмарт-паркингжелісі
–
қалдырылғанавтокөліктердіңсанынтіркейдіжәнебосорынбаржерлертуралықосымшағамәліметжібередіпот
ырады;
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НьюЙорктіңақылдыкөшежарықтандыруларыжәнетрафиктібасқаруғаарналғанинтеллектуалдытехнологиялар,
BigBelly
смартқоқыс
контейнерлері,
арнайысенсорларменжабдықталғанжәнеқоқыстытазарууақытыкелгенітуралыхабардарету;

Барселонадағыақылдысуаружүйесі,
ауасапасыныңжәнеқалалықшудеңгейінбақылауғаарналғансенсорларжелісі;

БАӘдеайыппұлтөлеугежәнеқұқықбұзушылықтартуралыхабарлауғамүмкіндікберетінДубайполициясыныңмоби
льдіқосымшасы (Dubai Polis);

Копенгагендеқалалықдеректералмасуыжәнетағыбасқафункцияларқарастырылған.
Әлемдегіақылдықалалардыңжылдамдамуы,
өзкезегінде,
қалалықөмірдеенгізілгенинновациялардыңтиімділігінбағалаудыталапетеді. Қазіргіуақытта PwC, Forbes,
Juniper Research (халықаралықмаркетингтікзерттеулерагенттігі) және EasyPark (швед IT-компаниясы)
сияқтыкомпаниялардыңтөртнегізгіқалалықрейтингінатапөтукерек. ОсырейтингтердекөбінесеКопенгаген,
Сингапур,
Барселона,
Мельбурн,
Токио,
Сеул,
Лондон,
Нью-Йорк.
БірақбұлтізімгеҚазақстаннанешбірқаласыәзіргеқосылмаған. [1]
Қалаларға,
әсіресемегаполистергеарналғанауыртпалықтыжеңуүшін,
әлемдегі
«ақылды»
қалалартұжырымдамасыурбанизациямамандарыныңғанаемес,
соныменқатарқалалыққызметтерменқалалықәкімшіліктердіңкөмектерінтартуда.
Smart
City
қызметініңнегізгіміндеті
–
инновацияларменИнтернетарқылыбарлыққалалыққызметтердіңтиімділігінарттыру.
ТМДелдерінде
«ақылды»
қалаүшінтехнологияныорындыпайдаланудыреттейтінарнайымемлекеттікбағдарламажоқ.
БұлжағдайдаЕуропаменАзияелдерініңтәжірибесіәлдеқайдабай.
Сарапшылардыңайтуынша,
ақылдықаланыңбұрыннанбармегаполистердіжаңартуғақарағанда,
нөлденбастауоңайырақ.
Дегенмен,
әлемніңіріқалаларындамегаполистердіқайтақұружобаларыойдағыдайіскеасырылуда. [2]
1.
Барселона. Барселона - бұл ақылды қалалардың астанасы: осында Smart City Expo жыл сайын
өткізіледі. Енді каталония астанасында қоршаған ортаның жағдайын өлшейтін сенсорлар желісін орнату
жұмысы жасалуда. Бұл мониторинг қоқыс тасушыларға арналған оңтайлы маршрут құруды, парктерді
суаруды және т.б. басқарады. Барселонаның билік органдары зейнеткерлерді қолдау үшін 5 миллион еуро
бөлді: олар үшін қазіргі заманғы қалада өмірлерін жеңілдету үшін арнайы бағдарламалар мен
қосымшалар жазылатын болады.
2.
Копенгаген.Егер Барселона технологияның астанасы болса, онда Копенгаген - көгалдандырудың
астанасы болып табылады. Мұнда саябақтар аумағы мен қоғамдық көліктер жолы кеңейтілді. Сонымен
қатар, Копенгаген тұрғындары смартфонды меңгеруі жоғары деңгейге (75%) ие және жыл бойы қалада
мыңнан астам қоғамдық іс-шаралар өткізіледі. Копенгагеннің барлық дерлік бағдаршамдары автобустар
мен трамвайларға жеңілдік беру режиміне ауысқан.
3.
Хельсинки. Хельсинки энергияны үнемдейтін үйлердің арқасында тізімнің басында тұр, фин
астанасында олардың кем дегенде мың түрі бар. Қалада электрондық үкімет жақсы жұмыс жасайды және
әлемде бойынша жалғыз қоғамдық көлікке сұраныс жүйесі бар. Бірақ мұнда велосипедті жалға беру
жүйесін әлі де дамыту керек.
4.
Сингапур. Сингапур жеке көліктерге қатал қарым-қатынасымен және экологиялық ғимараттарға
(олардың саны екі мыңнан астам) деген сүйіспеншілігімен танымал. Сингапурлықтар қоғамдық
қызметтердің 98% онлайн тәртібінде рәсімдей алады. Сингапурдың бір кемшілігі ол, халқының
108

белсенділігінің төмендігі.
5.
Вена. Вена қаласы автокөліктерді, велосипедтерді жалға беру және электромобильдерге арналған
көптеген зарядтау нүктелерімен ерекшеленіп тұр. [3]
Интеллектуалды аялдамалар қалалық қоғамдық көліктегі навигациялық жүйелердің бір бөлігі
болып табылады. Ақылды аялдамалар - мегаполистегі қоғамдық көліктер мен пайдаланушылар арасында
ақпараттық коммуникация және бірқатар қосымша қызметтерді көрсететін жаңа қоғамдық көліктік
навигация жүйесі. Төменде бірнеше Азия қалалары мен Париждегі көпфункционалды аялдамалардың
мысалы келтіріледі:
1.
Сингапур. 2014 жылы Сингапурда Smart Nation бағдарламасы іске қосылды. Оның бір бөлігі қала
тұрғындары үшін ақылды деректерді жинау жүйесін енгізу болып табылады. Ақылды жүйе бүкіл қаланы
және оның өмірінің барлық салаларын қамтиды. Бүкіл қаламен қоршалған сенсорлар (датчик) көшелерде,
тіпті тұрғын үйлерде болған нәрселер туралы ақпарат жинайды.
«Ақылды» жүйе неше мөлшерде ас суды пайдалануды және тротуарға темекі түйреуін тастауын
бақылайды. Дәрігер бейнеконференция арқылы ем тағайындайды және жол қозғалысында алдыңда неше
автомобиль бар екенін білуге жағдай жасалынған.
Мұндай бақылаудар жергілікті тұрғындар қорқытпайды, керісінше олар жеңілдетеді. Тұрғындар
үшін ең бастысы – болашақтың қаласындағы жайлы өмір.
Сингапур үкіметі қоғамдық көлікті пайдаланудың тартымдылығын арттыруға тамаша мүмкіндік
алды. Сингапурдың жер үсті көлігі басқармасының тапсырысы бойынша жергілікті сәулет фирмасы DP
Architects жүздеген қосымша мүмкіндіктермен жабдықталған автобус аялдамаларын жасады. Үлкен
сандық экрандар көмегімен кез келген адам автобустың келу уақыты туралы пайдалы ақпаратты ала
алады, қаланың картасын аралап, ауа-райының немесе тіпті жергілікті жаңалықты тексере алады.
Ақылды аялдамалар, сондай-ақ, Wi-Fi арқылы интернетке қосылуға, телефоныңыз үшін
қуаттандырғышты пайдалануға және тіпті QR кодын сканерлеу арқылы смартфонға электронды
кітаптарды жүктеуге мүмкіндік береді.
Бұдан басқа, тұрғындардың ыңғайлылығы үшін және шабыттандыратын аялдамалар шатыр
бақшалары мен велосипед тұрағымен жабдықталған. Күн батареялары аялдамадағы бүкіл сандық
гаджеттерді толтыруға күш береді. Сингапурдағы алғашқы осындай аялдама 2016 жылдың қыркүйегінде
орнатылды. Идеян өзін қалай көрінетініне қарай билік мұндай қондырғыларды басқа салаларда орнатуы
туралы шешім қабылдайды. [4]

1-сурет. Сингапурдегі көпсалалы аялдама кешені
2. Тяньцзинь (Қытай). Өткен жылдың мамыр айында Тяньцзинь округтерінің бірінде
қытайлықтар «ақылды» деп атап кеткен автобустың бірінші желісі тоқталды.
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Жаңа аялдамаларда, автобусыңызды күтіп, қаланың Wi-Fi желісіне қосылуға, сенсорлық
экрандағы жаңалықтарды қарап, навигацияны қолдануға, телефонды зарядтауға, сауда автоматтан сусын
сатып алуға, жылытатын орындарға отыруға болады. [24]
Қалалық биліктің жоспарларына сәйкес, мұндай «ақылды» аялдамалар ресми түрде бір аптаның
ішінде сынақтан өтеді.
Бұдан бұрын қытайлық Qingdao Sifang көлік операторы жоғары биіктікке арналған байланыссыз
трамвай желісін ашты. Екі бөліктен тұратын трамвай 168 орындық жолаушыларға арналған. Бұл техника
желісіз жұмыс істеу үшін суперконденсатор мен литий және титанатты аккумуляторымен жабдықталған.
Трамвай станцияларда тоқтап тұрғанда қуаттандырылады және ол 30 секундқа созылады. [5]

2-сурет. Тяньцзиндегі (Қытай) байланыссыз трамвайға арналған интеллектуалды аялдама
3. Париж. Функционалдық қолдау саласындағы инновацияның мысалы саналатын Париждегі
Лион станциясының жанындағы Осмос аялдамасы. Бұл жалпы ауданы 85 шаршы метр болатын үш
сегменттен тұратын транзиттік кешен. Жоғарыда айтылған сегменттердің бірінде билеттерді автоматты
түрде сатуға арналған дүңгіршек, екі орындық бар. Осмос павильондарының екіншісінде де екі дүңгіршек
бар, онда Париждің көлік жүйесі туралы, Францияның астанасы туралы толық ақпарат ала алатын
интерактивті экрандар бар, сондай-ақ нақты автобустың күту уақыты қанша қалғандығы туралы ақпарат
алуға арналған. Аялдаманың үшінші бөлігі - кішігірім оқу залы. Мұнда кітап, журнал немесе газет сатып
алып, қажетті автобустың күту уақытын қысқартуға арналған. Сондай-ақ, бұл павильонның төбесінде,
велосипед жалға беру пункті бар, бұл осыған ұқсас Париждегі мыңдаған нүктелердің бірі.
Osmose аялдамасы Парижге жақын аудандардың картасымен безендірілген, түнгі мезгілде әртүрлі
түстермен жарық береді (3-сурет). Қараңғыда уақыттары бұл аялдама кешені өте әсерлі, әрі әдемі
жарықтандыруға ие, соның арқасында ол алыстан әдемі көрінеді.
Аялдамадағы ұсынылған көптеген мүмкіндіктерді пайдалану кезінде адамдар қоғамдық көліктерді
байқамай қалмауы үшін, автобус жақындағанын білдіретін дыбыстық сигналмен жабдықталған. [6]
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3-сурет. Париждегі Лион вокзалының жанындағы Osmose аялдамасы
Smart City жүйесін дамытудың әлемдік тәжірибесінің сипаттамаларын және шетелдік
интеллектуалды аялдамалар кешендерінің ең табысты сипаттамаларын сараптағаннан кейін әлемдегі
жылжымалы қалалық көлік қосымшаларын дамытудағы негізгі үрдістерді ажыратуға болады:
• Велосипедшілерге арналған қосымшалардың өсіп келе жатқан танымалдығы.
• Көп функциялы көлік қосымшаларына сұраныс (бір қосымша құралында бірнеше қоғамдық
көлік түрлерінің үйлесуі/автотұрақтарды іздеу және төлеу).
• Көлік картасын мобильдік қосымшалар арқылы тікелей төлеу және оны толтыру мүмкіндігі және
т.б.
Қазақстанда интеллектуалды көлік жүйелерін енгізу экономикалық көрсеткіштер бойынша және
ғылыми зерттеулер тұрғысынан перспективалы және көп үміт күттіретін бағыт. Сонымен қатар, талдау
негізінде, осы бағытта алғашқы қадамдар миллионға жуық халқы бар «ақылды қалалар» тұрғызу –
интеллектуалды аялдамалар және мобильді көліктік қосымшаларды іске асырудан тұрады.
Пайданылған әдебиеттер тізімі:
1.
Smart city: ақылдытехнологияларқазақстандықтардыңөмірінжақсартады. Smart city:
умныетехнологииулучшаютжизньказахстанцев. [Электронный ресурс]
https://strategy2050.kz/ru/news/52068/
2.
Ақылды қалалар: еуропалық және ресейлік тәжірибе. Умные города: европейский опыт и
российские реалии [Электронный ресурс] https://contigroup.ru/publ/ehkonomicheskie_stati/umnye_goroda_evropejskij_opyt_i_rossijskie_realii/6-1-0-7912
3.
Неліктен Барселона ақылды қала, Петербург әлі ақылды қала емес. Почему Барселона умный
город, а Петербург еще нет. [Электронный ресурс] http://www.online812.ru/2017/06/05/009/]
4.
Баруға тұрарлық әлемдегі 5 «ақылды» қала.5 «умных» городов мира, в которых стоит побывать.
[Электронный ресурс] https://lab.bit.ua/2018/03/5-umnyh-gorodov/
5.
Қытайда ақылды аялдамалар. Умные остановки в Китае [Электронный ресурс]
http://russian.china.org.cn
6.
Никитина А. «Қоғамдық көлік аялдамаларына инновациялық шешімдер» тақырыбындағы
мақаласы. Статья «Инновационные решения остановок общественного транспорта» Никитина А. А.
[Электронный ресурс] http://net.knigi-x.ru/24raznoe/469514-1-udk-721011-innovacionnie-resheniyaostanovok-obschestvennogo-transporta-nikitina-nauchniy-rukovoditel-kan.php
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Аннотация
Истины, возникающие в результате образования музеев, правильной организации архивного дела в
музеях в Азербайджане, подчеркивают важность уделения внимания архивному делу и фондосборочному
делу в музеях. В статье поднимается вопрос значения музейного и архивного дела в контексте
правильного восприятия общественно-политической палитры каждой эпохи. Вместе с тем,
сравнительно анализируются схожие и отличающиеся черты между структурой и направлениями
деятельности музеев и архивов.
На основе исследования делается вывод о том, что музей, документируя развитие общества, не
ограничивается лишь изъятием предметов из реальной жизни и превращением их в музейные предметы,
вместе с этим, обеспечивает восприятие этапов развития общества и периода, к которому относится.
Ключевые слова: музей, архив, фонд, коллекция, научное исследование.

1

Лала Атакан 1
Әзірбайжан Ұлттық музейінің докторанты
NizamiGanjavi атындағы әдебиет
lala.hasanova.89@mail.ru

МҰРАЖАЙЛАРДЫҢ ЖЕКЕ МҰРАҒАТТАРЫ
Аңдатпа
Мұражайларды қалыптастыру нәтижесінде туындайтын ақиқаттар, Әзербайжандағы
мұражайлардағы мұрағаттық жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру, мұражай жұмысына және
мұражайларда қорларды құру жұмыстарына назар аударудың маңыздылығын атап көрсетеді.
Мақалада әрбір дәуірдің әлеуметтік-саяси бояғышты дұрыс қабылдау тұрғысынан мұражай мен
мұрағат ісінің маңыздылығы туралы мәселе көтеріледі. Сонымен қатар мұражайлар мен
мұрағаттардың құрылымы мен қызметі арасындағы ұқсас және әр түрлі ерекшеліктер салыстырмалы
түрде талданады.
Зерттеудің негізінде қоғамның дамуын құжаттау арқылы мұражай нақты объектілерден
объектілерді алып тастау және оларды мұражай объектілеріне айналдырумен шектелмей, қоғам
дамуының кезеңдерін және осы кезеңге қатысты кезеңді қабылдауды қамтамасыз етеді деген
қорытындыға келді.
Түйінді сөздер: мұражай, мұрағат, қор, коллекция, ғылыми зерттеулер
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PRIVATE ARCHIVES OF MUSEUMS
Abstract
The truths arising from the formation of museums, the proper organization of archive work in museums in
Azerbaijan, underscore the importance of paying attention to archival matters and fund collection in museums.
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The article raises the question of the importance of the museum and archive business in the context of the correct
perception of the socio-political palette of each era. However, comparatively analyzed are similar and different
features between the structure and activities of museums and archives.
On the basis of the research, it is concluded that the museum, documenting the development of society, is
not limited to taking objects from real life and turning them into museum items, but at the same time it ensures
the perception of the stages of development of the society and the period to which it belongs.
Key words: museum, archive, fund, collection, scientific research.

Введение: Созданные в период эллинизма в качестве «храма муз» первые музеи были местом
размышлений, философии. Соответствующий современному понятию музея, объединяющий всю
музейную деятельность в себе, первый музей был создан в 306-285 годах до нашей эры в Египте, в
Александрийском дворце.В этом музее, месте и светского, и религиозного образования, собирались,
регистрировались и хранились древние и современные образцы искусства Греции и Востока.
Мутлу Эрбай в своей книге «Планирование выставок и методов представления в музеях» дает
определение музея следующим образом: «Музей образовался от греческого слова «mouseion», появился
собиранием в населенных пунктах древнего Египта и Месопотамии ценных вещей, демонстрацией
народу в качестве символа силы захваченных победившими в войне правителями трофеев» [1, 5-6].
Римляне впервые использовали слово «музей» в значении «место проведения философских
диспутов» [2].
Возникновение музеев современного типа в средние века ускорилось с широким распространением
коллекционеров. В частности, в начале XVI века коллекционирование предметов и произведений искусства
распространилось по всему миру. Эти образцы составили основу фондов только создаваемых музеев. В
Италии и слово «музей» были использовано в тот период при демонстрации присущей семейству Медичи
коллекции. Начиная уже с XVIII века, музеи сформировались как учреждения, открытые для использования
людей из всех слоев населения. А в XIX веке стали создаваться музеи различного профиля.
Однако уже первый музей современного типа – Александрийский музей – не состоял лишь из
выставок и демонстраций, здесь имелись библиотека, архив, центр наблюдения, рабочие комнаты,
богатый растительным и животным миром около музейный участок.
Рождение и воплощение музейной идеи – процесс, связанный не только с профессионализмом, но
прежде всего, с глубокой внутренней потребностью личности и общества [3, 130]
Если обратить внимание на историю возникновения архивов, осуществляющих комплектацию и
хранение документов, важных для сохранения в силу исторического, культурного, научного значения, и
рассмотреть как направление музейной деятельности, то выясним большую древность возникновения
подобного род учреждений музейного типа. «Архивы существуют со дня возникновения первых музеев и
древних государств. Во время археологических раскопок были найдены остатки архивов, состоящих из
документов по дипломатии, хозяйству, праву и другим сферам в Египте, Вавилоне, Ассирии, Мидии и
т.д.Из древних архивов до нашего времени дошли архив ассирийского правителя Ашшурбанипала, архив
Ахеменидов в Истархе и т.д.» [4, 175].
Основное часть: В течение долгих веков музейные учреждения развивались по нарастающей и в
различные периоды, во времена смены цивилизациями друг друга, расширялись и их сферы
деятельности. Однако если даже сегодня по сравнению с предшественниками формы музеев изменились,
содержание остается неизменным.
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В основных понятиях Закона Азербайджанской Республики «О музеях», составляющем основную
правовую базу охраны музеев, говорится: «музей – культурное, научно-исследовательское учреждение,
где осуществляется комплектация, охрана, изучение, массовая демонстрация и пропаганда материальнокультурных памятников» [5]. Отсюда можно определить следующие направления музейной
деятельности:
1. Комплектация – теоретическая и практическая деятельность музея, направленная на
нахождение, собирание и научную организацию музейных предметов;
2. Учёт – учёт музейных фондов представляет собой их регистрацию для оптимального
использования;
3. Хранение – осуществляется с целью обеспечения безопасности использования музейных
коллекций. Хранениеорганизовывается на основе местных и международных нормативно-правовых норм;
4. Демонстрация – это средство представления музейных предметов людям;
5. Пропаганда – благодаря данному средству музей превращается в место эстетического
воспитания, организованного под лозунгом «узнавать развлекаясь»;
6. Научное исследование – получение подробных сведений о каждом музейном предмете;
7. Коммуникация – распространение собранной в музеях информации;
8. Консервация – комплексная работа по охране музея от уничтожающего воздействия окружающей
среды;
9. Реставрация – основательное переработка поврежденных или же устаревших музейных
предметов с целью возвращения музейных предметов в первичное состояние.
Для определения похожих и отличающихся признаков между музеями и архивными учреждениями,
сравниваемыми нами, рассмотрим понятие «архива» в основных понятиях Закона «О национальном
архивном фонде» от 22 июня 1999-го года, регулирующего отношения по деятельности архивов в
Азербайджане: «архив - совокупность архивных документов, архивные организации или структурные
подразделения учреждений, предприятий, осуществляющих их комплектование, учет, хранение и
использование» [6].
А отсюда можем отметить важные направления архивной деятельности:
Определение и регистрация архивных материалов;
Защита архивных материалов от потери;
Хранение архивных материалов в необходимых условиях;
Обеспечение использования архивных материалов;
Получение новых архивных материалов.
Схожие черты обоих учреждений заключаются в комплектации, учёте и охране информационных
носителей, обладающих исторической, научной, культурной ценностью.
И архивы, как музеи, по составу фондов и назначению коллекций действуют по различным
профилям: художественному, историческому, медицинскому, техническому, комплексному.
Основной общий признак этих предметов, выражаемых в архивоведении термином «объект
охраны», а в музееведении – «музейный предмет», заключается в отображении в себе исторических
процессов.
Понятие комплектации, обуславливающее существование, создание этих учреждений в научной
литературе объясняется следующим образом: «Комплектация – исследовательская работа, относящаяся к
области источниковедения. Это обуславливается тем, что в процессе комплектации осуществляются
моменты, составляющие сущность именно этой научной дисциплины. Это следующие: изыскания,
нахождение (письменные документы, изобразительные материалы, бытовые, аудио и видеозаписи) и сбор

1.
2.
3.
4.
5.
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различных документов. Вместе с тем, к комплектации музейного фонда относится и определение
памятника, такая первичная обработка его, как изображение и классификация» [1, 25].
При рассматривании составных компонентов музейного и архивного дела следующие признаки
различают понятия друг от друга:
1. Как отмечалась выше, хотя все направления архивной деятельности и идентичны музейному
делу, направления музейной деятельностиболее дифференцированы.
2. Архивные документы после окончания законодательно определенного времени временного
сохранения затем передаются в государственный архив для постоянного хранения. Однако входящий в
музей каждый предмет музейного значения принимается согласно критериям, указанным в акте,
составленном на основе решения экспертной комиссии, на временное или постоянное хранение в музей.
3. Архивные документы кроме научных исследований могут быть использованы в официальных
или же личных вопросах, судах. А музейные предметы вне пределов научных исследований, в случаях
непредусмотренных в музейной деятельности, могут быть использованы лишь с разрешения
вышестоящего органа, которому музей подчинен.
4. В то время, как в архивах хранятся кино, фото, фоно, видео, письменные документы, в музеях
эти понятия более широкие:
«Произведения, относящиеся к архитектуре, музыке, театру и прикладному искусству, в том числе
народному искусству и другим видам искусства;
Характеризующие геологию, палеантологию, минералогию, фауну и флору, историю
природоведения отдельные предметы и коллекции;
Рукописи, древние, редкие и ценные издания;
Нумизматические, геральдические, эпиграфические коллекции и отдельные предметы;
Оружие и военные атрибуты, а также отдельные предметы и коллекции на военную тематику;
Предметы из ценных металлов и камней, отдельные предметы и коллекции, имеющие в составе
ценные металлы и камни, обладающие историческим, художественным и другим культурным значением;
Имеющие историческое, научное, художественное и культурное значение другие предметы» [7].
При несении в себе вышеуказанных качеств архивные документы
считаются
музейного
значения. Постоянное хранение архивных документов осуществляется не только в архивах, но и в музеях
и библиотеках. В седьмой статье Закона «О национальном архивном фонде» говорится: «Комплектование
архивов музеев и библиотек, общественных, религиозных объединений и организаций документами
государственного архивного фонда» [6]. Разумеется, этот пункт является правовой основой единиц
хранения, предназначенных для постоянного хранения. Другим объемлющим законодательным актом,
регулирующим деятельность Национального архивного фонда является утвержденное Постановлением
Кабинета министров Азербайджанской Республики № 32 от 6 марта 2000-го года «Положение о правилах
комплектования, обеспечения сохранности и использования. Национального архивного фонда». В
Положении отдельным пунктом показано правило комплектования архивных материалов музейного
значения:
«2.9. Комплектование архивов музеев и библиотек, общественных, религиозных объединений и
организаций документами части Национального архивного фонда, принадлежащей государству,
запрещено» [5].
И в исторически сформировавшейся музейной теории работа с научным фондом, составляющая
самостоятельное направление музейной деятельности, представляет собой основную деятельность,
обеспечивающую формирование музейных собраний. «Музейное собрание – совокупность хранимых в
музее учетных, охраняемых, научно организованных соответственно стандартам изучения музейных
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предметов, научно-вспомогательных материалов и средств научно-информационного обеспечения. В
состав собраний входят фонды, библиотека и архив музея» [4, 22].
И личные архивы, будучи в музейных фондах, или же библиотеках хранимым как единое целое
составом, образуют коллекцию.В отличие от архивного фонда, для архивной коллекции считается
необходимым наличие не исторических, а логических связей. Коллекция создается на основании
составляющих для создания фонда меньшинство материалов. Одну из специфичных разнообразий
архивных коллекций составляет личные архивы. Процесс вхождения этих коллекций в музей и
превращение в музейный предмет проходит через несколько этапов. Планирование работы осуществляет
фондосоздатель.
Поездки, предназначенные для встреч с людьми, предприятиями и учреждениями, готовыми к
передаче в музей принадлежащих знаменитым людям личных архивов или же комплексных предметов –
научные командировки – хотя и являются началом работы, и после включения предметов в музей
постоянно ведется научно-исследовательская работа по тематическим коллекциям. С помощью фондов,
являющихся незаменимым источником выявления и изображения действительности каждого периода
такой, какая она есть, музей объединяет прошлое и настоящее с будущим.Основное отличие музейных
фондов от архивных и библиотечных фондов заключается в собирании в фондах специфичных музейных
предметов» [6, 161].
Музей, документируя развитие общества, не ограничивается лишь изъятием предметов из реальной
жизни и превращением их в музейные предметы, вместе с этим, обеспечивает восприятие этапов развития
общества и периода ,к которому относится. Информация, носимая каждым музейным предметом, и
самобытная, и многосторонняя. При этом музейный предмет может быть проанализирован и как предмет
музееведения, и как предмет области, сферы, информацию о которой в себе носит. При изучении автора,
происхождения, языка, материала, формирования предмета во время проведения всестороннего
исследования и в музееведении, и в архивоведении анализ источниковедения считается одним из
основных методов.
Заключение: В статье повествуется о нашедших свое подтверждение в теории основных
принципах, предназначенных для выявления картины, реалий эпохи. «К научным принципам
архивоведения относятся принципы историчности, всесторонности, комплексной оценки, социальнополитической нейтральности» [7, 9].
В любые исторические периоды и условия при исследовании объекта важен системный подход к нему,
опирающийся на комплексное изучение документов. Так, если исследование ведется вокруг ХХ века, то в эту
эпоху нарушился социально-нейтральный принцип архивоведения, поскольку в советский период этот
принцип был заменен принципом коммунистической партийности. В подобных условиях принцип искажения
исторических истин был неминуем. Однако после обретения Азербайджаном независимости не только был
восстановлен этот принцип в создании архивов, но также и началось ведение опирающихся на архивные
документы исследований, направленных на восстановление и уточнение исторических истин, относящихся к
определенным периодам истории.
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ECODESIGN AS A DEFENDER OF THE NATURE AND OF ALL HUMANITY
Abstract
Nowadays environmental problems of our planet are becoming the most important issue in all spheres of our
lives. Unfortunately, rapidly increasing population of people has its negative impact on the environment causing
air pollution, soil pollution, water pollution and others. The interconnection between human’s activity and
ecological degradation is being observed day by day. To solve these problems people created ecological
standards, developed “green” projects and demanded ecological approach in each area of human’s activity. New
direction – “Eco-design” was founded at the end of the 20th century. It’s main goal was to reach a harmony
between “human-nature” system. In this article the interpretation of eco-design, its basic idea, major principles
and tasks are observed. Also, the authors analyze general requirements for environmental projects and they give
interesting examples of eco-projects, historical facts and observations of some ecological standards.
Key words: ecology, environment, pollution, human’s activity, “green” project, eco-design, “human-nature”
system, bionics, sustainable design.
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ЭКОДИЗАЙН КАК ЗАЩИТНИК ПРИРОДЫ И ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Проблемы окружающей среды нашей планеты становятся самым важным рассматриваемым вопросом
во всех сферах нашей жизни на сегодняшний день. К сожалению, быстро растущее население
человечества оставляют негативные последствия на окружающую среду и становится причиной
загрязнения воздуха, почвы, воды и остальных видов загрязнения. День за днем, можно наблюдать за
связью между человеческой деятельностью и экологической деградацией. Для решения данных проблем
люди создали стандарты по экологии, разработали «зеленые» проекты и стали требовать экологический
подход во всех областях человеческой деятельности. Новое направление – «эко-дизайн» был основан в
конце 20-го века. Его главной целью было достижение гармонии в системе «человек-природа». В данной
статье рассматриваются разъяснения термина «эко-дизайн», главные идеи, основные принципы и задачи.
Также, авторы анализируют общие требования проектов окружающей среды и они предоставили
интересные примеры эко-проектов, исторических фактов и обзор некоторых экологических стандартов.
Ключевые слова: экология, окружающая среда, человеческая деятельность, «зеленые» проекты, экодизайн, система «человек-природа», бионика, устойчивый дизайн.
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ЭКОДИЗАЙН ТАБИҒАТ ПЕН БАРША АДАМЗАТТЫҢ ҚОРҒАУШЫСЫ РЕТІНДЕ
Біздің
ғаламшардағы қоршаған ортаның мәселелері біздің өміріміздегі барлық салаларында
қарастырылып отырған ең маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Өкінішке орай, адамзаттың қарқынды
өсіп келе жатқан саны қоршаған ортаға теріс әсерін тигізіп отыр және ауаның, топырақтың, судың және
басқа да ластанудың түрлерін тудыруда. Күн сайын адамдардың іс-әрекеттері және қоршаған ортаның
тозуының арасындағы байланысты байқауға болады. Осы мәселелерді шешу үшін адамдар қоршаған
ортаны қорғау стандарттарын енгізді, «жасыл» жобаларды енгізді және адам қызметінің барлық
салаларында қоршаған ортаны қорғауды талап етті. ХХ ғасырдың соңында жаңа бағыт - «эко-дизайн»
құрылды. Оның негізгі мақсаты «адам-табиғат» жүйесінде үйлесімділікке қол жеткізу болды. Бұл
мақалада «эко-дизайн» терминінің түсіндірмесі, негізгі идеялары, негізгі ұстанымдары мен міндеттері
талқыланады. Сондай-ақ, авторлар экологиялық жобалардың жалпы талаптарын талдайды және
экологиялық жобалар, тарихи фактілердің қызықты мысалдарын ұсынды және кейбір экологиялық
стандарттарға шолу жасады.
Түйінді сөздер: экология, қоршаған орта, адам қызметі, «жасыл» жобалар, эко-дизайн, «адам -табиғат»
жүйесі, бионика, тұрақты дизайн.
Peoplehavealwaysaimedtotransformthatspace,
withwhichtheyhadtointeracttocreatecomfortable
living
conditions for the rest and work. Since humanity is part of the nature then any negative impact on it turns out to
be same pernicious and for his physical, emotional and psychological health.
We agree with the opinion of the author of the book "Landscape Design andsustainable environment"V.A.
Nefѐdova, that “the interaction of artificial and natural environments are increasingly taking the form of
increasing pressure on surrounding landscape of urban development. Cities continue to “conquer” nearby
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territories, invariably reducing natural potential and bringing much more chaos than harmony in the near natural
environment "[1].
The study of harmonious forms of nature gives extensive material on the problem of eco-design and helps to
find successful solutions to such problem as “harmony of functional and aesthetic beginnings”. Scientific area,
bordering on biology and technology, as well as solving engineering problems based on the analysis of the
structure and activity of organisms, called bionics. It is the result of a long historical development and plays an
important role in the design.
Bionics is considered as one of the most promising areas of modern ecodesign, because it creates for the object-spatial environments practically
unlimited possibilities. In our daily life bionic forms penetrate more and
more, and for a long time they will play significant role in it. Numerous life
forms demonstrate beauty, conciseness and perfection of their organization.
For
example, in the picture #1 there is a bionic eye, which can be implanted to
the
blind people.
Picture #1. The future of bionic eye
The need to study biological forms by the designer due to the fact that they are proportionally immaculate,
scale sustained, functionally and structurally specified. People already received from the surrounding nature
invaluable knowledge about the formation and rational structure. All this once again proves the promise and the
relevance of the development of bionics. We should not forget thatthe main source element is still the bio form. It
was exactly “bio form” which contributes to the fact that the designer makes projects of new things and objects.
This process gave impetus to the emergence of eco-design - trends in design and architecture that emphasizes
environmental protection and comfortable human existence in it.
There is also another name for eco-design - green design.
Eco-design (environmentally sustainable design; Sustainable - acceptable,
reasonable) is design that takes into account the interests of the environment
[2]. Eco-design pays special attention to both beauty and usability of the
“object” of design, it also takes into account the characteristics of the resources
used in the design, manufacture and disposal.
The use of eco-friendly architecture and eco-design is natural and has become
integral part of a professional design project. Connection between mental and
physical health of a person and the world around him is extremely high. Ecodesign was the answer of architects and designers to environmental
degradation. Due to the need, greening the process of consumption there was
an appeal to the techniques of Picture #2. Eco design
ecodesign and eco-architecture.
The essence of eco-design is that, taking an example from nature, simplify the life of a person. In this regard,
improving forms and functions became minor problem. Redundancy reduction products, as well as the revision
of materials and production technologies played the most important role, and as the consequence of this the
formation of a new structure of needs appeared. Green shape design is organic, effective and attractive to us due
to the fact that natural form is close to man.
Eco-design makes a person turn to eco-sensitivity, ethics and profitability. Sometimes eco-design projects can
only seem "copying" of nature, and objects, respectively, will look like as its integral part. The idea of the ecodesigner is “interpretation”, which should improve the understanding of the interaction between man and
119

environment, building and nature. For example, when performing an eco-project designer must perform an
environmental analysis: first calculate the geography and climatic conditions, and then "try on" the building to the
environment. Simultaneously he must take into account the tastes of the customer and his wishes.

Picture #3. Examples of eco-design.
This approach reduces the negative impact of the building on the environment, inwhich man lives. Created
architectural projects are becoming more resource and energy efficient. By installing modern technologies, as
well as the use of energy efficient and environmentally friendly materials that have a minimal environmental
impact, all above mentioned were achieved.
Special quality is considered to be cost-effective: a variety portable solar panels, LED lights, buildings or
whole areas that are design products. They are ecologicallyreasonable, more economical to use than objects
created without account of this factor. For example, portable solar panels, installed in an accessible place, can be
used for free to charge mobile phones and other electronic devices that do not requirelargevoltage.
The use of solar panels in street lamps is applicable only in countries that are located in places with a warm
climate and long light day. All this will help save enough money for illumination of roads, parks and squares in
cities, significantly reducing the cost of their service.
The main requirements for environmental projects are:
1) safety in the use of the product;
2) no harm to health;
3) minimizing noise, emissions, radiation, vibration;
4) simplicity and safety of disposal, the possibility of reuse of materials with minimal environmental damage;
5) substantial savings in customer cash in the future.
The basic principles of eco-design can be formulated based on the above requirements, the essence of which
are:
1) saving resources in the design, manufacture, use and recycling, increased attention to the origin of materials;
2) taking into account many aspects, starting with protection environment manufacturer or supplier and ending
observance of the rights of employees of enterprises, humane treatment of animals, correct attitude towards
others;
3) non-toxic, hypoallergenic materials.
These principles of eco-designcan be illustrated in the next picture #4:

120

Eco-friendly material

ECODESIGN

Renewable

Recyclable

Biodegradable
«NATURE-

Energy efficient

Safe

Economical

MAN»
SYSTEM

Affordable price

Long durability

Inexpensive

Picture #4. Principles of Eco-design
In modern conditions, to form absolutely safe environment from an ecological point of view is, unfortunately,
impossible. This is largely determined by economic and technical conditions. Natural, environmentally friendly
materials are significantly more expensive than artificial, in production sometimes they inferior to artificial ones
in strength and performance indicators, and in some cases, such as the manufacture of special waterproof shoes or
clothing they generally can not be used [3].
The fragility of many objects of design activities, wide distribution in everyday life of the modern consumer
use of disposable items - all this led to the problem of disposal end-of-life elements of the object environment. In
recent years the problem is exacerbated by the use in the manufacture of artificial materials, primarily polymers
and other organic products chemicals that are difficult to traditional disposal: they are practically do not burn and
do not decompose.
Every year, new artificial materials appear in the industry, however each one requires a time check. “Not all
new the materials are still sufficiently studied, not all are “ripe” in order to use them for a person”- this idea of
the architect A. Aalto is relevant today, in the XXI century –the age of new discoveries and inventions [1].
In recent years, architects have begun to use increasingly modern Eco technology for the construction of
"green buildings". Due to the use of environmentally friendly building materials and advanced ventilation
systems in such buildings - less heating, electricity and communications, circulation of fresh air ismore efficient.
Service in such buildings are cheaper, and the health of workers and residents is only getting stronger.
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Picture #5. Examples of Green buildings
So, the creation of areas, goods and services with minimal use of non-renewable natural resources and the
creation of an environmentally friendly, a comfortable human environment is the main goal of green design.Ecodesign is an important and necessary tool to achieve set goals.
Green design is the art of creating design objects
that are not imbalances in the environment, society and
the economy. At reasonable use, eco-design can have a
positive impact on the “nature-man” system, creating
in it more harmonious and effective communication.
For establishing principles of green design, a
model of the new design principles necessary
for sustainability is exemplified by the "Bill of Rights
for the Planet" or "Hannover Principles" - developed
by William McDonough Architects for EXPO 2000
that was held in Hannover, Germany.
The Bill of Rights:
Picture #6 Sustainable design
1. Insist on the right of humanity and nature
to co-exist in healthy, supportive, diverse and sustainable conditions.
2. Recognize Interdependence. The elements of human design interact with and depend on the natural
world, with broad and diverse implications at every scale. Expand design considerations to recognizing
even distant effects.
3. Respect relationships between spirit and matter. Consider all aspects of human settlement including
community, dwelling, industry, and trade in terms of existing and evolving connections between spiritual
and material consciousness.
4. Accept responsibility for the consequences of design decisions upon human well-being, the viability of
natural systems, and their right to co-exist.
5. Create safe objects of long-term value. Do not burden future generations with requirements for
maintenance or vigilant administration of potential danger due to the careless creations of products,
processes, or standards.
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6. Eliminate the concept of waste. Evaluate and optimize the full life-cycle of products and processes, to
approach the state of natural systems in which there is no waste.
7. Rely on natural energy flows. Human designs should like the living world, derive their creative forces
from perpetual solar income. Incorporating this energy efficiently and safely for responsible use.
8. Understand the limitations of design. No human creation lasts forever and design does not solve all
problems. Those who create and plan should practice humility in the face of nature. Treat nature as a
model and mentor, not an inconvenience to be evaded or controlled.
9. Seek constant improvement by the sharing of knowledge. Encourage direct and open communication
between colleagues, patrons, manufacturers and users to link long term sustainable considerations with
ethical responsibility, and re-establish the integral relationship between natural processes and human
activity [4].
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ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАРЫ МЕН ТҮРКІ ДҮНИЕТАНЫМЫ МЕН
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Аңдатпа
Бұл мақаладатерең тамырлы, тақырыптары ауқымды болып келетін қазақ аспаптану ғылымы ұлт
мәдениеті мен тарихының кұрамдас бөлігі бола отырып, оны зерттеп-танудағы жаңа міндеттер алға
койылды. Қазақ халқының бай мұралары,соның ішінде бүгінгі күнге жеткізген халық аспаптары мен
ғажайып ән-күйлері туралы мәліметтер қарастырылған. Мұнда бір әуеннің әртүрлі аспапта ойнаған
сазын тыңдау, тану, салыстыру, ажырату, ұлттық аспаптармен қарапайым пьесаларды орындауға
талпындыру. Халқымыздың ұлттық аспаптары, музыкасына деген сүйіспеншілік сезімін арттыру ,қазақ
музыка өнерін құрметтеуге,адамгершілікке,ұлттық музыканы қадірлей білуге үйрету.
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Аннотация
В этой статье были выдвинуты новые задачи изучения и изучения казахской фольклористики как
неотъемлемой части истории и культуры казахского фольклора, которые имеют широкий круг тем.
Рассмотрены богатое наследие казахского народа, в том числе народные инструменты и деликатесы,
которые были представлены сегодня. Вот слушание, признание, сравнение, разборка и игра простых
инструментов с использованием национальных инструментов. Национальные инструменты нашего
народа, чтобы повысить чувство любви к музыке, уважать казахское музыкальное искусство, уважать
человечество, уважать национальную музыку.
Ключевые слова: глубокий корень, инструменты, чудо, музыкальное прослушивание, пьесы.
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THE OUTLOOK AND HERITAGE OF THE TURKIC PEOPLES AND TURKIC MUSICAL
INSTRUMENTS, CULTURE
Abstract
In this article, the new tasks of studying and studying the Kazakh folklore science as an integral part of the
history and culture of the Kazakh folklore, which have a wide range of topics, have been put forward. The rich
heritage of the Kazakh people, including the folk instruments and delusional songs that have been presented to
date, are considered.Here is a listening, recognition, comparison, disassembly, and play of simple instruments
with national instruments.National instruments of our people, to increase the sense of love for music, to teach
respect to the art of Kazakh music, humanity, and national music.
Key words: deep root, instrumentation, magnificent, musical listening, plays.

Қазақ, халқының тарихы небір оқиғаларға толы. Ондай оқиғалар сол ортада өмір сүрген адамдардың
жүрегінде өшпес із қалдырып, мәңгі есте сақталып қалады. Ал, мәдениет әрқашанда тарихпен тығыз
байланысты. Әсіресе, қоғамдық өмірдің сан алуан сыры күмбірлеген күй мен шырқалған әндерден өз
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көріністерін тауып отырған. Ақын- жыраулар көбіне тарихи оқиғалар жайында толғаса, ол жырлар өз
заманымың шежіресі болып қалғандығы белгілі. Бұл — музыка өнерінің халықтығы мен ұлттық
өзгешелігі, халық шығармашылығының көркемдік жағынан баюы сияқты проблемалармен тығыз
байланысты. Қазақтың көрнекті ұлы қылқалам шеберлерінің шағармаларын зерттеп, танытып,
дамытылуы, қазіргі заманның талаптарына сәйкес жандандырылуы болашақ ұрпақтың дамуына,
тәрбиесіне, ұлттық мәдениетінің, өнердің кеңеюіне зор үлес қосады.
Белгілі музыка зерттеушісі Болат Сарыбаевтың ұзақ жылдар бойғы тындырымды еңбегінің
нәтижесінде қазақтың отызға жуық көне музыкалық аспаптары табылғандығы жұртшылыққа белгілі.
Олардың ішінде ансамбльдер мен оркестрлер құрамында кеңінен пайдаланылып жүрген: жетіген, шертер,
асатаяк, шаңқобыз, дудыға, үскіріқ тастауық, саз сырнай, үш ішекті домбыра, қылқобыз, сыбызғы тәрізді
үні ерекше ұлттық музыкалық аспаптар бар.
Музыкалық аспаптарды зерттеу және қайта жасау ісі Ұлы Октябрь социалистік революциясынан
кейін қолға алынды. Осы орайда А. Ағажанов, И. Жинович, А. Руднева, М, Лисенко, А. Гуменюқ П.
Никифоров, И. Кортуа, Г. Благодатов, С. Абдуллаева, Ф. Соколов, К Вертков, A. Мирек және тағы басқа
музыка зерттеушілерінің, еңбектерін атау керек. Орта Азия халықтарының музыка мәдениеті жайында
бағалы еңбектер, белгілі ғалымдар В. М. Беляев пен B. С. Виноградовтың қаламынан туды.Ал, Н.
Миронов, C. Векслер, А. Петросянц, Т. Вызго жэне Ф. Кароматов сияқты музыка зерттеушілер өзбек
музыка аспаптарының сыр-сипатын ашуға және оларды жетілдіре түсуге көп еңбек сіңірді. Әйткенмен де,
түркі тілдес халықтардың музыкалық аспаптарының пайда болу және даму жолдары әлі толық зерттеліп
болған жоқ.
Аспаптану ғылымы енді ғана өркендеп келе жатыр. Бұл саладағы арнайы жұмыс Қазақстанда 1964
жылдан бері ғана қолға алынды. Ұзақ уақытқа дейін музыкалық аспаптың не бары төрт түрі ғана белгілі
болып келді, ал халқымыздың музыкалық тұрмысында домбыра, қылқобыз, сыбызғы ғана
пайдаланылатын. Ал, қазір музыкалық аспаптардың жиырма тоғыз түрі белгілі болып отыр. Қайта өңдеу,
жетілдіру, ансамбльдер мен оркестр құрамына енгізу сияқты әрекеттердің нәтижесінде халықтың,
музыкалык аспаптары жаңа техникалық мүмкіндіктерге ие болды.
Ағартушы-ғалым Шоқан Уәлиханов (1835—1865) шығармаларының толық жинағында қазақтардың,
қырғыздар мен ұйғырлардың, өзбектердің халық музыкасының жанрлық ерекшеліктері мен көне
аспаптары жайында, халық ішінен шыққан дарынды орындаушылар жөнінде бағалы мағлұматтар бар. Ш.
Уәлиханов өткен ғасырдың ортасында-ақ көне аспаптардың халық тұрмысында қолданылмайтыны және
соның салдарынан халықтың кейбір ән-күйлерінің орындалмай жүргендігі жайында қынжыла жазған еді.
Әдебиеттерде келтірілетін, фольклорда айтылатын жайларға сүйене отырып іздестіру жұмыстарын
жүргізудің нәтижесінде, сондай-ақ, музейлердегі бұйымдарды пайымдау, экспедицияларға шығу
арқасында қазақтың тағы да тоғыз көне аспабы табылды. Бұлар — саз сырнай, үскіріқ тастауық, бұғышақ,
тұяқтас, дудыға, қоссырнай, ысқырауық және қоңырау. Домбыраның, сыбызғының, қылқобыздың,
асатаяқтың, қамыс сырнайдың көптеген басқа түрлері бар екені анықталды.
Қазіргі таңда түркі әлемінде - Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркия, Түркімения, Өзбекстан
және Солтүстік- Кипр Түрік республикасы қатарлы жеті тәуелсіз мемлекет бар. Оннанаса
ұлтреспубликалары, отызданаса ұлттар мен этникалықтоптарөмірсүріпотыр. Міне, осы түріктекті
халықтардыңтілінде, тарихында, тұрмыс-салтында, күнделіктіқам-қарекетінде, өнер-мәдениетінде, діниғұрыптықұстанымдарындаарыдантамыртартар
ұқсастық,
туыстықүлгілермолынансақталған.
Олүлгілерәсіресе, дәстүрлі музыкалықаспаптартарихында мол сақталғанжәнеолардың қолданылуы діниғұрыптық, жаугершілік-жорық, тұрмыстық- шаруашылық секілді қам-қаракеттермен ортақ болып келеді.
Түркілердің тұрмыс-салтымен бірге қалыптасқан небір ғажайып әуез аспаптары олардың рухани өмір125

салты мен дүниетанымының айғағы болды және кейіннен Батыс әлемі мен бірқатар еуропалық елдердің
музыкалық аспаптарына үлгі-нұсқа болды.
Түркі халықтарының дәстүрлі музыкалық аспаптарын зерттеп білу ісі орта ғасыр кезеңінен бастау
алады. Мәселен IX- Xғасырлар аясындағы ғылыми жазба деректерге Галеннің «Музыка туралы», Ибн
Аби ат-Дунианың «Музыкалық аспаптарды талқылау» («Осуждение музыкальных инструментов»), Аль
Муфаддала ибн Саламның«Музыкалық аспаптар туралы кітап», Сәбит ибн әл-Курраның «Замр аспабы
хақындағы кітап», әл-Киндидің «Ішекті аспаптар туралы кітап», Ибн Хурдазбектің «Музыкалық аспаптар
және ойын-сауық туралы кітап», Әбунасыр әл-Фарабидің «Музыканың ұлы кітабы» қатарлы баға жетпес
құнды мұралар жатады.
Түркі текті халықтардың тұрмыс-салты мен тарихына, музыкасы мен ұлттық аспаптарына өткен
ғасырларда өмір сүрген жат жұрттық саяхатшылар мен жиһанкездер аса көңіл бөліп, көптеген деректер
мен мәліметтер қалдырды. Мәселен, М.Поло (1254-1323), П.С.Паллас (1741-1811), И.Г.Георги (17291802), Г.Ф.Миллер (1705-1783), В.В.Радлов (1837- 1918), А.Ф.Эйхгорн (1844-1909), ұлт ғалымдары
ІІІ.Уәлиханов (1835-1865), Ә.Диваев (1855-1933), т.б. этнограф-ғалымдар Орта Азия мен Қазақстан өңірін
ежелден мекен еткен жергілікті түркі тілдес халықтар мен тайпалардың дәстүрлі көне музыкалық
аспаптарының сандаған түрін сипаттап жазып, атауларын хатқа түсірді. Барабан туралы Жүсіп
Баласағұнның “Құтадғу білік” (“Құтты білім”, 1069-1070 жж.) поэмасының “Алтын жарық” тарауында
айтылады.
ХІІІ ғасырдың аяғы мен XІV ғасырдың басындағы араб-парсы-түрік-моңғол сөздігінде соғып
ойнайтын аспап гонг және сыбызғы туралы қызықты мәліметтер бар. Мұнда таф – тамбурин, суруна –
сырнай, накар –типан, бубен, бургу – труба, бургуча – кішкентай труба сияқты аспаптардың атын
кездестіреміз. Қылдан керілген ысқышпен ойналатын ежелгі аспап қобызға көп көңіл аударып, оның
түріктердің өміріндегі мәнін ашқан. Оғыздың “Китаби дедем Қорқыт” эпосында қобыздың сиқырлы
дыбысына деген түріктердің көзқарасы символдық түрде бейнеленген. Марғұланның айтуы бойынша,
ежелгі қылқобыз Орта Азиядан басқа жерлерде де болған және оның сырт пішіні аққуға ұқсаған.
Магиялық аспап ретінде қобыздың қазақтардың ежелгі тотемі болған аққуға ұқсауы халықтың
мәдениетіне байланысты.
Музыкалық аспап – музыкалық терминология мен музыканы толығымен түсінудің негізгі
факторы, себебі ол – оның жалғыз “құжаты” және материалдық ізі. Ол бұрынғы тарихты, мәдениетті,
халықтың ғасырлық музыкалық салтын танытатын болғандықтан да өте құнды И.В. Мациевский
айтқандай, “музыкалық аспаптардың құрылымы онда орындалатын саз әуендерінің ерекшелігін көрсетеді
Ертеректегі музыка және музыкалық аспаптар жөніндегі әдеби мәліметтер Әбу Насыр әл-Фарабидің (870950 жж.) “Музыка туралы ұлытрактатында” бар . Мұнда сол уақытта белгілі болған музыкалық аспаптар
сыбызғы, домбыра, сырнай, керней, қобыз, канун, уд, цимбал (чанг), тамбур, рабаб, дабыл, даңғыралар
сипатталған және жүйеленіп көрсетілген. Сонымен қатар мұнда түрік тайпаларының тұрмысы және жеті
ішекті арфа туралы айтылған. Онда ғалымның өзі ойлап тапқан қыпшақ деп аталатын үрленіп ойнайтын
аспаптары туралы мәлімет те бар. Көне замандардан бері ел арасында сақталып келе жатқан түркі
халықтарының дәстүрлі музыкалық аспаптары өздерінің шығару әдіс-тәсілімен және жасалу затымен
ерекшеленеді. Көк Тәңірге табынып келген көне түркілердің рухани дүниетанымын бейнелейтін
музыкалық аспаптардың атаулары, жасалу әдіс-тәсілдері көп өзгеріске түспей, ғасырлар көшін артқа
тастады. Мәселен, Сібір түркілерінде қолданылатын топшур, ыық, иккили (еккеле) қатарлы ішекті
аспаптар қазақтың шертер, домбыра, қылқобыз аспаптарына өте жақын болса, ағаш пен қурайдан
жасалатын үрлемелі аспап қазақта - сыбызғы, башқүрттарда - қурай, қырғыздарда - чоор, тывада - шоор,
қазақ домбырасы қырым татарларында- дамбура, тываларда - дамбыра, моңғол түркілерінде - домбор,
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түркімендерде - тамдыра, түркияда - дамбура,шорларда - дамре, хазар түркілерінде - домбура, башқүрт,
ноғай, өзбектерде-думбыра деп өз тілдік лексиконына қарай аз ғана өзгеріспен аталғанымен, жасалу заты,
ойналу және қолданылу тәсілі ортақ болып келеді.
1981 жылы Алматы қаласында белгілі мәдениет
және қоғам қайраткері, академик-ғалым Өзбекәлі Жәнібектің (1931-1997) тікелей бастамасыменҚазақтың
халық музыка аспаптары музейі ұйымдастырылды. Мұнда қазақтың дәстүрлі музыкалық аспапмұраларымен қоса «Түркі халықтары- ның музыкалық аспаптары» аталатын тұрақты қойылым- көрме
залы жұмыс істейді. Бұл арқылы жоғарыда айтылған түркі тілді халықтардың музыкалық аспаптарының
көптеген үлгі-нұсқалары насихатталып отыр, бірқатар мұралар музей қорында сақталуда. Чоор
қырғызмәдениетінде орны ерекше aспaп деуге болaды. Негізінде чоор Қырғызстaнның оңтүстік aймaғынa
дa мaлшылaрдың aспaбы ретінде кеңінен тaрaлғaн, чоордa ойнaйтын aдaмдaрды чоорчу деп aтaйды.
Чоорғa ұқсaс aспaп aлтaйлықтaр мен тувaлықтaрдa – шоор, бaшқұрттaрдa курaй, түрікмендерде –
гaргытюйдук деп aтaлaды. Тaғы бір қырғыз хaлқының үрмелі aспaп Түркмен музыкалық аспаптары:
дутар, гиджак,тюйдук , дилли - тюйдук,гопуз. Тәжік музыкалылық аспаптары: рубаб, танбур, дутар,
думбрак, най, карнай, сурнай,чанг, таблак, нагара, дойра, кайрак, зонг, сетор, пангар,бланзиком, даф,
тутак. Аспаптардың кейбір атаулары ортақ: қубыз, комуз, комус,хомус,хомыс, қобыз. Бұл мысалдан
айқын көретініміз, аталған аспаптардың түрлерімен ғана емес, сондай-ақ үні жағынан да бір-бірінен
өзгеше болып келетін аспаптардың о бастағы атаулары бірдей болған.
Қорыта айтқанда қазақ аспаптану ғылымының негізгі өзегі, басты зерттеу нысанасы болып
табылатын дәстүрлі музыкалық аспаптар жүйесі заттық мәдени мұра, айғақты дерекнама, өнер мұрағаты
ретінде халық тарихымен бірге жасай бермек. Ұлы жазушы М. Әуезов «әнге әуес, күйге құмар бала жаны
сұлу, өмірге ғашық болып өседі» деген екен. Ендеше ән мен күйге құмар болып, қызығушылықты
арттыра түсетін ол аспап деп бүгінгі мақаламды аяқтаймын.
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СЫРДЫҢ СЫРЛЫ СӘУЛЕТ ӨНЕРІ

Аңдатпа
Мақалада Сыр өңірінің көпшілікке таныла қоймаған сәулет өнері ескерткіштерінің құрылысы мен
ерекшеліктері жайында қарастырылған.
«Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, оны халықтың әрбір
азаматы біледі. Бұл – рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі», – деген еді Елбасы «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» мақаласында.
Егеменді еліміздің ертеңі – жастардың жан-жақты дамыған, тәлім-тәрбиелік іс-әрекет және білім
тереңдігімен өлшенеді. Қазіргі таңдағы ғылымның өзекті зерттеу жұмыстарының бірі – халқымыздың
ежелден бері келе жатырған мұраларын зерттеп, өскелең ұрпақтың санасына сіңдіру. Халқымыздың
ғасырлар бойы өмір сындарынан өтіп келе жатырған ұрпақ тәрбиесі, табиғат әсемдігін сезіну, өнер мен
мәдениетті бағалау, мәдени көркем мінез-құлықтың қалыптасуы рухани құндылықтармен берілетіні
дәлелденген. Бұл мәселенің дұрыс жолға қойылмауы жастардың жат елдік туындыларға еліктеуге, рухани
кедейленушілікке, өз өнер тарихын ұмытуға әкеліп соғады. Сондықтан балаларды балабақша
қабырғасынан бастап рухани сарайын ашу, туған жерінің сәулет өнерімен таныстыруды енгізу қазіргі
заманғы талаптарға сай деп ойлаймын.
Адам өмірі табиғат аясында өтетіндіктен, ол табиғаттың тылсым тынысын, ішкі сырын білуді
ғасырлар бойы арман еткен. Тіпті бізді қоршаған табиғат көріністерінің қызықтыратыны,
таңдандыратыны рас. Сол себепті,мұндай қызығушылықтарды байқап, тақырыбымызды «Сырдың сырлы
сәулет өнері» деп алуымызға негіз болды.
Түйін сөздер: сәулет өнері, Сыр өңірі, рухани жаңғыру.
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АРХИТЕКТУРНОЕ ИСКУССТВО ЗЕМЛИ СЫРА
Аннотация
В статье рассматриваются строения и особенности архитектурных памятников земли Сыра,
которые мало знакомы или совсем неизвестны широкому общесту.
Президент в статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» сообщил: «Әрбір халықтың, әрбір
өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, оны халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл – рухани
дәстүрдің басты негіздерінің бірі».
Будущее нашего независимого гасударства это наши дети, которые развиты всесторонне
и гармонично, обладающие самыми современными интеллектуальными знаниями, в полной мере
отвечающими
требованиям
XXI
века.
Культурное наследие в каждой стране является ценным даром, которое передают из поколения в
поколение и важно сохранить его в первоначальном обличии. В Казахстане немало исторических
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памятников и мест, которые достались нам в наследство от предков. Чтобы наша Республика стала
процветающей, конкурентоспособной страной, мы должны привить подрастающему поколению –
уважение к историческим традициям, культуре родной земли, духовной культуре. Поэтому, нужно
реализовать ознакомление детей детского сада с историческо-архитектурными памятниками.
Мы живем среди природы, мы ее друзья.А ведь мир вокруг нас действительно прекрасен и не
перестает нас удивлять, в мире есть столько необычных и интересных вещей, которые хотели бы узнать.
И поэтому тема нашего сегодняшнего статьи называется «Архитектурное искусство земли Сыра».
Ключевые слова: архитектурное искусство, земля Сыра, модернизация.
Аbisheva О.Т.¹, Bolegen А.B.²
¹art historyPhD,as. professor
²1-st year graduate student by specially 6М041600-Art history
Aikumis.bolatovna@gmail.com
ARCHITECTURAL ART OF THESYR ELY
Abstract
The article considers the structures and features of architectural monuments of the Syr ely that are not
familiar or completely unknown to the General obxecto.
The President in the article "Bolashakka Badar: Rouhani gear" said: «Әрбір халықтың, әрбір
өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, оны халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл – рухани
дәстүрдің басты негіздерінің бірі».
The future of our independent gosudarstva our children, which are fully developed and harmoniously
with the most modern intellectual knowledge, fully meet the requirements of the XXI century. Cultural heritage
in every country is a precious gift that has been passed down from generation to generation and it is important to
keep it in its original form. In Kazakhstan there are many historical monuments and places that have inherited
from their ancestors. Our Republic became a prosperous, competitive country, we need the younger generation to
instill a respect for the historical traditions and culture of his native land, spiritual culture. Therefore, the need to
introduce children to the kindergarten of historical-architectural monuments.
We live in nature, we are her friends.But the world around us really is wonderful and never ceases to
surprise us, in the world there are so many unusual and interesting things that I would like to know. And so the
topic of our today's article is called "the Architectural art of the Syr ely".
Keywords:architectural art, Syr ely, modernization
Сәулет өнері ескерткіштері — оны жасаған қоғамның өмірі туралы аса бай ақпарат көзі. Өнердің
және құрылыс техникасының ескерткіштері болумен қатар, олар дәуірдің эстетикалық нормалары,
идеологиясы туралы, ғылыми-техникалық мүмкіншіліктің дамуы туралы, мәдени қарым-қатынастар
туралы, құрылыс қолөнерінің ұйымдастырылуы мен деңгейі туралы айқын түсінік береді.
Қазақ жеріндегі сәулет өнеріне, туған елдің сан алуан сырларын ұғынуына, тереңдеп түсінуіне
ерте заманнан-ақ көптеген зерттеуші ғалымдар еңбек еткен. Біздің бүгінгі танымдық тақырыбымыз
Қызылорда өңіріндегі сәулет өнерінің туындылары төңірегінде болмақ. Мемориалды-ғұрыптық
құрылыстардың (туыстық қорымдар (молалар) және ірі туыстық жерлеу қорымдары) Арал маңындағы
малшы-көшпенділердің этноаймақтық индикаторы ретінде тарихи маңызы зор. ХІV-ХVІІ ғғ. қазақ
халқының ғұрыптық сәулет өнері: тастан жасалған, қам кесектен және күйдірілген кірпіштен
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тұрғызылған кесенелер, «төртқұлақ» түріндегі қоршаулар, саркофаг-жәшіктер, бағана тастар
(құлпытастар) мемориалды-ғұрыптық кешеннің қалыптасуына негіз болды [1].
Ғұрыптық құрылыстардан Ақтас, Балдық және Қалжан ахун мешіттері қызығушылық тудырады.
Ақтас мешіті Сырдарияның төменгі ағысы бойындағы монументалды-күмбезді құрылыс болып
табылады. Мешіттің ғимараты күйдірілген кірпіштен тұрғызылып, шаршы пішінді болып келеді. Қазіргі
кезде ғимараттың ішкі көрінісіне өзгерістер енгізілген. Балдық мешітінің архитектурасында орыстың
«кірпіштік» стиль элементтері айқын көрініс тапқан, бұл құнды ескерткіш қазір апатты жағдайда.
Сырдарияның төменгі ағысындағы белгілі
Қалжан ахун мешіті өзі қайтыс болғаннан кейін жанұялық қабірге айналған. Ескерткіш зор
көркемдік және тарихи маңызға ие. Барлық зерттелген аймақтарда күмбезді кесенелер кең таралған,
сонымен қатар, төртқұлақтар облыстың барлық аймақтарында кездеседі. Мемориалды мұнаралар Сырдың
төменгі ағысы аймақтарында ғана кездеседі. Мұнараларға ғылыми зерттеулер жүргізген архитектор
Э.М.Байтенов оларды тек Сыр өңіріне ғана тән екенін айтады. Қалжан ахун мешіт-медресесі. ХІХ
ғасырда ІІ жартысында Ресей империясының Сыр өңіріндегі отарлау саясаты күшейді. Отарлаудың бір
бағыты жасырын православиеге шоқындыру саясаты да жүргізілді. Оның дәлелі ретінде Сырдарияның
бойына салынған орыс форттары: №1 форт (Қазалы), №2 форт (Қармақшы), №3 форттарда (Перовск)
салын-ған православиелік шіркеулерді айтуға болады. Сол кездегі Орта Азиядағы Ташкент, Бұқара, Хиуа
қала-ларындағы медреселерді бітірген қазақтар Ресейдің шоқындыру саясатына қарсы тұрды. Өздері
тұрған ауылдарда жергілікті халықтың қаражатымен мешіт-тер мен медреселер көптеп салынды. Алайда,
бұлар-дың көбісі сақталған жоқ. Қазіргі таңда Сыр өңірінде қалыпты сақталған Қалжан ахун мешітмедресесі.Бұл медресе Ресей империясындағы Қазан төңкерісіне дейін Сыр өңіріндегі бірден-бір діни
білім беретін орын болды. Медресені діни-ағартумен айналысқан Сыр өңірінде шоқтығы биік тұлға
Қалжан ахун Бөлекбайұлы (1862-1916 жж.) салдырған. Қалжан ахун 1862 жылы Қарақалпақ жерінде
дүниеге келген. Ахунның әкесі Бөлекбай Қарақалпақ-стандағы Кіші жүздің ішінде Табын руының белгілі
адамдарының бірі болған. Қалжан ахун жас кезінде Хиуа қаласындағы діни мектепте, кейін 1879 жылы
Орта Азиядағы белгілі діни оқу орны Көкелташ медресесінде діни білім алады. Медресені бітіргеннен
кейін Сыр өңіріне келіп, діни-ағартушылықпен айналысады. Қалжан ахун парсы, араб, тәжік тілдерін
жетік білген. Ахун ширек ғасыр бойына халықтың рухани қажеттілігін өтеген өзінің атымен аталатын
мешітте имамдық етіп, жастарға тәлім-тәрбие беру ісін қолға алады. Қалжан ахун қиыншылық жағдайда
қысылғандарға қол ұшын беріп, ғылым, білім үйренем деушілерді, ғалымдарды жанына тартып дос
еткен.Қалжан ахун 1902 жылдан бастап Сыр бойына мешіт-медресе салуды қолға алады. Мұны бұрынғы
жергілікті халық қызу қолдайды. Дәулетті адамдар үйір-үйір жылқы береді. Өңірде сол дәуірдегі үлкен
жаңалық Орынбор-Ташкент темір жолының салынуына байланысты құрылысшылардың кірпіш зауыты
сатып алынып, қыш кірпіштері құйылады.Құрылыс тек 20 жылдары аяқталады. Кеңес дәуірінде 20-30
жж. "Ақ жол" мектеп-интернаты болған. Кейін Қалжан ахун ұрпақтары саяси қуғынға ұшыраған кезде
медресе астық қоймасы, мал қорасы, мектеп-интернат қызметтерін атқарған.Құрылыс Көкелташ
медресесі үлгісімен салынып, түрлі көлемдегі оқу, дәрісхана, жатақ секілді мақсаттарға арналған 33
бөлмеден тұрған. Маңдай алдындағы кіре беріс дарбазасы қос бөлме төбесіне айшықты үш күмбез
орнатылған.Мешіт-медресенің құрылысына күйдірілген кірпіштер пайдаланылған. Жоғары сапалы тікбұрышты қам кесектердің өлшемі 7х13х27 см, ау-мақтық өлшемдері - 43,7 х 43,0 м, биіктігі - 7,3 м.Барлық
бөлмелер ауланың периметрінде орналасқан. Ескерткіштің негізгі қасбеті солтүстік - солтүстік батыс
жаққа бағытталған, онда ғимараттың бас қақпасы бар. Бас қасбетке сонымен қатар мешіт бөлмесі (батыс
жақтан) мен тамақтану бөлмесі (шығыс жақтан) шығып тұр, худжралар (сыныптар) бүйірлік қасбеттерде
(әр жаққа оннан) жағалай орналасқан, аулада қызметтік бөлмелер бар. Ғимарат ХІХ ғасырдың соңы - ХХ
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ғасырдың басына тән "кірпіштік" стиль дәстүрінде орындалған. Кірпіш қаландысы күйдірілген кірпіш пен
қам кесектен үйлесім тапқан. Негізгі қасбет, ірге кірпіштерден қаланған, ал қалған қабырғалары қам
кесектерден өрілген. Қам кесектерден өрілген күмбездердің жоғары бөлігінің мықтылығын арттыру үшін
күйдірілген кірпіштермен қаптаған. Осы тәсілді қолдану арқылы салынған ғимарат жұмсалған шығынды
ақтап қана қоймай, ғасырдан астам уақыт сақталып тұр.1989 жылы мешіт-медресе облыстық тарих және
мәдениет ескерткіштерін қорғау қоғамының есебіне алынған. Қазір Жалағаш пен Сырдария
аудандарының тұрғындары қамқорлыққа алған.Ескерткіш - далалық монументальды сәулеттің үлгісі
ретінде зор тарихи маңызға ие. Қалалық ортада кең тараған "кірпіш" стилінің әдістері мен аймақтың
жағдайға тән жергілікті дәстүрлер үйлесім тапқан [2].
Орта ғасырларда Азия мен Еуропаның бекіністі қалаларының қабырғаларына қорғаныстық
мұнаралар жапсарласа салынды. Олардың басты мақсаты - қала қабырғаларының беріктігін нығайту және
сол арқылы қорғаныста қамалдардың қабырғаларынан оқ атуға мүмкіндіктері болды. Қала қамалының
бұрышында орналасқан мұнаралары арқылы қабырғалардың екі жақ бөлігін күзетумен қатар қорғануға да
мүмкіндік туындады. Сыр бойының ортағасырлық қалаларында да осындай қорғаныс мұнараларының
іздері айқын байқалады. 2015 жылы Сығанақ қалашығындағы археологиялық қазба жұмыстарында
қалашықтың оңтүстік-шығыс қақпасы ашылып, қақпаның сол жақ бөлігінде қарауылхананың болғандығы
анықталды. Қарауылхана жобасы солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа қарай бағытталған.
Қарауылхананың солтүстік-шығыс қабырғасының сыртқы бөлігі біршама сақталған. Яғни, қарауылхана
құрылысы қала қабырғасынан кейінірек тұрғызылған. Мұның өзі қала құрылысында қорғаныстық
мақсатта мұнаралар жанама негізде қала қабырғаларына кейін де кіріктіріліп, қорғаныстық қызмет атқарғандығын айқындады. Сонымен қатар, мұнаралардың қалалардың қорғаныс қызметі мен қарауыл
жасақтарының күзетінде және жаулап алынған жерлерді бақылаушылық мақсатта пайдаланғанын
көрсетіп отыр. Сонымен қатар, Сығанақ қаласының солтүстік-шығыс қақпасын ашу кезінде қазылған
ордың төменгі бөлігінен 2 мұнаралы құрылыстың іргетасы табылған, яғни қалаға кіру үшін салынған
қақпа ашылып-жабылып отыратын болған. Қақпа ашылған кезеңде төменгі бөлігіндегі екі мұнаралы
діңгекке тіреледі.
Сыр бойының ортағасырлық қалашықтарын зерттеуде Оғыз тайпаларының астанасы болған Жанкент
қалашығында (ІХ-ХІ ғғ.) 2016 жылы қала цитаделіне жапсарласа салынған бекіністі мұнаралар ашылды.
Мұнаралардың аралары 15-16 метрді, ал мұнараның өз қалыңдығы 6-7 метрді қамтиды. Жалпы ұзындығы
40-45 метрде 3 мұнара аралығы ашылды.
Ежелгі кезеңдерде-ақ мұнараларға күн сағаттарын қою жүзеге асты. Кейін бұл вокзал ғимараттары
мен қаланың басты жерлерінде сағат механизмін пайдалануға әкелді. Қазіргі таңда қалалардың сәулеттік
келбетін арттыру бағытында осындай мұнаралар тиімді пайдаланылып келеді.Сыр бойындағы орта
ғасырдағы мұнаралар - адамдар туралы естеліктерді ішіне жасырған, бірақ жерлеу құрылыстары іске
асырылмаған ерекше монументальді коммеморативтік құрылыс болып саналады. Қазақ архитектурасындағы мұндай ескерткіштер шектелген аймақтарда, тек Сырдарияның төменгі ағысында ғана кездеседі,
сонымен олар бірегей. Сондықтан әр ескерткіштің маңызы зор. Сонымен қатар, бір типті мұнаралар жоқ,
олардың барлығы жеке композициялық өңдеуден өткен. Бұл олардың сәулеттік құндылығын
арттырады[3].
Жоғарыда культтық мұнаралар тобында көрсеткеніміздей, мешіт мұнараларынан бөлек Сыр
бойында дөңнің үстіне шикі кірпіштен, қыштан немесе тастан түрғызылған ғибадатханалық мұнаралар да
бар. Сыр бойында 50-ден астам осындай мұнаралар болса, олардың ішіндегі ерте салынғандарының бірі
ретінде Бегім ана, Ұзынтам, Сараман-Қоса мұнараларын жатқызуға болады. Аталған үш мұнара да халық
арасында аңыз желісінде көрініс тапқан деректерге толы. Аңыз ақиқатқа апаратын жолдың біреуі десек,
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ескерткіш мерзімі сол дәуірлермен астасып жатыр. Аңызда Бегім ана Оғыз ханы Санжардың жары
ретінде аталып, түрлі оқиғалардан соң құсқа айналып, осы мұнара орналасқан жерге қонған десе,
Сараман-Қоса аңызында қос ғашықтың оқиғасы баяндалады. Қоса қыздың ағалары жиған нөкерлерден
қашып, осы жерде қаза табуға байланысты "ел есінде қалсын" деген ниетпен осы мұнараны тұрғызған
деген аңыздық болжам жасайды. Екі аңызға да тән бір ерекшелік жерлеу және есте қалдыру ұғымдарының қатар айтылуы. Сыр бойы мұнараларында адам мүрдесі жерленбеген. Дегенмен, оларды
атқаратын қызметтеріне қарай топтастырамыз.
Алғашқы зерттелген мұнаралық құрылыс – Ұзынтам мұнарасы (Шығыс Арал өңірі), қазіргі кезде
қатты қираған және ескерткішті жедел қайта жөндеу керек. Ескерткіш мерзімі және пайдаланылуы,
бастапқы түрі тағы басқа жағынан жұмбақ мұнаралардың бірі болып табылады. Ұзынтам мұнарасы Х-ХІІ
ғ.ғ. - Сырдың төменгі ағысында орналасқан сәулет ескерткіші. 22/23х22/23х5/6 күйдірілген кірпіштерді
араластыра отырып тұрғызылған. Төменгі діңгекті негізі - 7,30 м, биіктігі - 10 м, қабырға қалыңдығы - 1,7
м құрайды. Ескерткіш қазіргі кезде қатты қираған, кіруге арналған ойығы солтүстік-шығысқа
бағытталған. Цилиндрлі болып келген мұнара жоғарыға қарай тарыла түскен. Мұнара ішінде парабола
кескінді күмбез камерасы бар. Мұнара Шығыс Арал өңіріндегі ортағасырлық жұмбақ мұнаралардың
қорын кеңейте түседі және мұсылмандыққа дейінгі культтық-мемориалдық құрылыстар типтерінің
генезисін анықтауға көп септігін тигізеді [4].
Осыған ұқсас мұнаралық құрылыстың бірі – Бегім ана мұнарасы. Қазіргі кезде ескерткішке
жөндеу жұмыстары жүргізілген, бірақ, өкінішке орай оның алғашқы нобайынан ешқандай элемент
сақталмаған.Бегім ана мұнарасы - Х-ХІ ғасырларға жататын сәулеттік ескерткіш. Қазалыдан 68 шақырым
қашықтықта орналасқан. Қам кесектен тұрғызылған мұнара шаршы пішінді күйдірілген кірпішпен
қапталған. Мұнара сегіз қырлы призма іспетті күмбезбен жабылған. Мұнараның діңі ортасына дейін
монолитті, одан жоғары тас төбелік үлкен тесігі жоспарында дөңгелек күмбезді камера орналасқан.
Қазіргі кезеңде ескерткішке қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілген.
Сараман-Қоса мұнарасы Х-ХІ ғғ. - Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Кәукей ауылынан 2
шақырымда орналасқан. Биiктiгi 11-12 метр шамасында, диаметрi 25 метр, төменгi жағы 1,5 метр - 17
кiрпiш. Iшкi жағы қам кiрпiштен (пiспеген), сыртын қыш кiрпiшпен мiнсiз етiп өрген. Қам кесектерден
тұрғызылған мұнараның сырты шаршы пішінді күйдірілген кірпіштермен (24х25х5 см) қапталған.
Мұнара жоспарында дөңгелек, іші қуыс, жоғары қарай тарыла түскен. Негізінің диаметрі 5 метрге жуық,
биіктігі 15 м, қабырғасының қалыңдығы 1,6 м. Мұнараның төбе жағында үш қарауыл тесiгi бар, аузы
оңтүстiк шығысқа қараған, екi бөлмелi, iшiнен жоғарыға айналып көтерiлетiн баспалдағы бар. Ескерткіш
кесілген конус іспетті күмбезбен көмкерілген. Мұнараның діңі жоғары қарай біркелкі тарылмаған.
Кіреберіс ойық алғашқы кескінін жоғалтқан. Жер бетінен басталған ол солтүстік-шығысқа бағытталған.
Мұнараның іші бір-бірінің үстіне орналасқан екі күмбезді камерадан тұрады. Кіреберіс ойық астыңғы
камерада орналасқан. Үстіңгі камера өзара байланысты екі деңгейге бөлінген. Оның төменгісінде (оңтүстік-батыс жағында) үшбұрышты терезе ойығы бар. Қасбетте, оның астына сөре орналасқан. Жоғарғы
камераның үстінде парапетпен қоршалған алаң бар. Алаңның үстінде жабындының жоқ болғанына
қарамастан парапеттің солтүстік және оңтүстік қабырғаларында бір-бірден өтпелі тесіктері бар.
Сырдың ежелгі арналары Іңкәрдария мен Жаңадария бойында қарахандар дәуіріне жататын
ерекше сәулет өнерінің туындылары орналасқан. Іңқардариялық Сырлытам мен Жаңадариялық
Сырлытам кесенелері Сыр бойындағы күйдірілген кірпіштен салынған ғұрыптық құрылыстардың
сақталған алғашқы үлгілері болып табылады. Іңкәрдария Сырлытамы ортағасырлық Сырлытам
қаласының оңтүстік-батысында 250 метр қашықтықта орналасқан. Бұл ерекше архитектуралық
құрылыстың кіру қақпасы сазды балшықтан ойып жасалған кесінділер мен плиталармен безендірілген.
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Бұл безендіруге қарап оны қарахандар дәуірімен мерзімдеуге болады (XI-XII ғғ.). Мазардың жоспары –
шаршы төртбұрышты. Ұзындығы 10 метр. Қабырғалары күйдірілген көлемі 27х27х4,5 см және
25,5х2,5х4,5 см кірпіштен соғылған, күмбезбен көмкерілген. Мазардың бұрыштарына дөңгелек кірпішті
бір жағы қабырғаға жапсырылған пилястлермен безендірген, диаметрі 40 см. Мазар ішіне кіре берісте
бағдарлы арка, мазар қабырғаларында текше қуыстары бар және сазды сылаққа өрнектелген
орнаменттермен безендірілген. Мазардың еденінде екі қатардан тоғыз бейіт орналасқан. Жаңадария
бойындағы Сырлытам кесенесіпорталды-күмбезді құрылысқа жатады. Күйдірілген кірпіштен қаланған,
ауданы 10x11 м, биіктігі 9 м. 16 қырлы барабаны (мойындық күмбезделіп бітеді), оңтүстік және солтүстік
жағында есіктері бар. Барабанының терезелері де сүйірленіп жасалған. Алдыңғы жағындағы бетшесі
майолика жалатылған плиталардан "П" әрпі тәрізді белдеу жасалып өрнектелген[5].
Ортағасырлық кесенелер қатарында Оқшы ата, Асан ата, Жүніс ата, Қасым ата кесенелерінен
сәулет өнерінің ерекше белгілерін байқауға болады. Алғашқы екі ескерткіш Сырдарияның төменгі
ағысындағы (ХІ-ХІІ ғғ.) тұңғыш мұсылмандық кесенелердің қатарында және құндылығы жағынан зор
маңызға ие. Оларға қайта қалпына келтіру және жөндеу жұмыстары жүргізіліп, бастапқы түрін
жоғалтқан. Жүніс ата кесенесі үйіліп жатқан қиранды жағдайында, құрылыстың архитектуралық барлық
белгілеріне қарағанда, кесене күмбезді болғанға ұқсайды. Қасым ата кесенесі де жойылған, тек қана бір
аркалы парустары сақталған.
ХVІ-ХХ ғасырдың басындағы кесенелер тобы күйдірілген кірпіштен тұрғызылып, Сырдарияның
төменгі ағысы бойына ислам дінін әкелген араб миссионерлерінің ұрпақтарымен байланысты – Мүлкәлән
(Молда-калан), Қорасан ата, Қылышты ата, Асанас ата, Қожан Қожа, Сүнбибі (Шынқыз әулие), Құлболды
ишан, Айқожа ишан, Қарасопы кесенелерін атауға болады. Мүлкәлән (Молда-калан), Асанас ата, Айқожа
кесенелері қазіргі уақытта қайта қалпына келтірілген, Қожан Қожа, Сүнбибі кесенелеріне жөндеу
жұмыстары жүргізілген, сондай-ақ Қарасопы кесенесі қалпына келтірілген, ең өкініштісі Қорасан ата,
Қылышты ата және Құлболды ишан кесенелері сырылып тасталып, олардың орнына жаңа кесенелер
тұрғызылған. Жалаңаш ата кесенесі қираған және жермен жексен болып, жаңа кесене бой көтерген. Соған
қарамастан, кесене элементтерінің бірегейлігі зор қызығушылық тудырады.
Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуындағы алғашқы ғасырлармен байланысты ескерткіштер, атап
айтсақ, найман тайпаларының негізін қалаушылардың бірі Төлегетай ата кесенесі. Қам кесектен
тұрғызылған ғұрыптық қоршаулар Алатағы қорымы мен Белең ана, сондай-ақ атақты мерген Байғана
кесенесі, Бөрібай батыр және Бесқыз қорымындағы (Бестам) кесенелері де ерекше сәулет өнерінің
туындылары. Олар Сарысу өзенінің төменгі ағысы мен Телікөл (Телекөл) көлінің маңайында орналасқан.
ХІХ-ХХ ғасырдың бас кезеңіне жататын кесенелер зиратхана (тілеухана) ғұрыптық іс-әрекеттерге,
Құран және намаз оқуға арналған бөлмесі бар кесенелер тобы Сарысу өзенінің төменгі ағысы мен Телікөл
(Телекөл) көлінің маңайында ғана кездеседі. Бұндай кесененің композициясынан осы өңірге тән қазақ
кесенелеріндегі екі камералы құрылысты архитектуралық нұсқаның қалыптасқанын көреміз. Оның
жоғары деңгейдегі көркем үлгілері Құлтан, Мұқылтам (қазіргі кезде сапалы жөндеу жұмыстары
жүргізілді), Ахмет ишан, Ақтай кесенелері.
Сарысу өзенінің төменгі ағысындағы мемориалды қоршаулар: Шағатай қорымындағы қоршаулар.
Осы құрылыстарға тән ерекшелік-ескерткіштердің жоғары деңгейдегі тепе-теңдігі (тіпті біреуі қисық
сызық сұлбалы болып келген құрылыспен жабылған). ХХ ғасырдың бас кезеңіне жататын күйдірілген
кірпіштен соғылған қоршаулар осы аймақта анықталып, зерттелді. Олар Бәтеш тамы, Едігенің
мемориалды қоршауы, Сарымола (Қызылмола) екі қоршауы. Ескерткіштердің ерекшелігі – күйдірілген
кірпіштің жоғары деңгейде сапалы өңделуі.
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Қызылорда қаласынан батысқа қарай, қам кесектерден тұрғызылған қазақтың күмбезді
ескерткіштері қызығушылық тудырады. Олар әртүрлі композициялық тақырыптағы Көтібар батыр
кесенесі, Қосүйтам деп аталатын (Нияз және Мәмбетбақи), Пұсырманбай (ішінде араб графикасында
жазылған бедерлі жазуы бар-құлпытас орналасқан), Байсалбай, Жеңістам (Жиенес), Жылкелді, Толыбай
батыр кесенелері. Соңғы екі кесенеде ескерткіштің бетше босағасы дөңгелек монументті
мұнарашалармен «қысылған».
Күйдірілген кірпіштен тұрғызылған Сырлыбай, Келімбет және Құттыбай кесенелерінің ерекшелігі
– күмбезінің нақышты, әдемі болуында. Күмбездің сапалы қаландылары ішкі жағында айқын көрінеді,
тегіс қатарлы қаландылар күмбез асты құрылыстармен үйлесе қиюласқан. Олардың арасында көркемдік
мол безендірілгені Құттыбай кесенесі.
Мавзолейлер сыртқы фасады өте бай безендірілген және өзіндік сипаты бар күмбездерімен
ерекшеленеді. Мысалға, Құттыбай мавзолейіндегі кірпіштен безендірілу элементтері бүгінгі таңда осы
өңірдегі ұста-шеберлердің ағаштан жасалған түрлі композицияларында кездеседі. Бастауын ежелден
алған, XVIII ғасырдың аяғы – XIX ғасырға жататын, өзіндік архитектуралык ерекшелігі бар қазақ
мавзолейлері, мешіттері және мұнаралары Орта Азия және Қазақстан архитектурасында ғылыми
қызығушылық туғызып отырған қазақ халқының ерекше архитектуралық туындылары болып табылады.
Сырдың төменгі ағысында ХҮІІІ-ХІХ ғасырларда қаза болған адамға тағзым ретінде кесенелер мен
мұнаралар салу ісі қарқынды дамыды. Соның нәтижесінде түрлі келбеттегі архитектуралық құрылыстар
дүниеге келді. Қызылорда облысының, әсіресе Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария аудандарында
осындай 50-ге тарта мұнаралар шоғырланған. ХҮІІІ-ХІХ ғғ. тарихи процестерді ескерсек, жау
шапқыншылығында осындай мұнаралардың маңызға ие болғанын да көруге болады. Жоғарыда атап
өткендей, бұл мұнаралар тобы белгі беру немесе қарауылдық қызмет атқарса, енді бірі өлген адамның
рухына тағзым ретінде салынды. Ал, кей мұнаралар аталықтар мен рулар арасындағы шекараны белгілеп
отырды. Бұл мұнаралардағы ұқсастықтар жоспарына қарай дөңгелек пішінде немесе төрт бұрышты
болып келеді. Іштері қуыс, еңкіштері төртбұрышты, жоғарыға қарай тартыла түскен. Жоғарғы жағында
аркамен көмкерілген ойықтары болады. Биіктіктері 6-12 метрге дейін жалғасады. ХҮІІІ-ХІХ ғғ.
мұнаралар қам кесектен тұрғызылып, сырты сыланған қалдықтар айқын байқалады. Қабырға қалыңдығы
ерекшелігіне қарай әртүрлі болып келеді[6].
Бұл мұнаралардың формасы мен биіктігі әртүрлі болып келгенімен салу құрылысында ұқсастықтар
көп. Сыр бойындағы бұл мұнаралар әлі күнге толық зерттелмеген. Тек халық аузында кімге арнап
тұрғызылғандығы және ол тұлғаның кім болғандығы немесе халыққа адал қызметі туралы ауызекі өсиетті
сөздері мен нақылдары, жырлары тараған. Қызылорда облысының тарихи- мәдени ескерткіштер тізіміне
енетін бұл мұнаралар туралы мақалалар жазылса да, архитектуралық талдамасы толық
емес. Құжаттарында өлшемдері мен құрылыстар ерекшеліктері мен маңызы туралы тоқталған.
Қорытындылай келгенде, халқымыздың мәдениеті - ғасырлар тереңінен жалғасып, қоғамның
өзгеруіне байланысты дамып келе жатқан мәдениет. Әрине, бүгінгі таңдағы өскелең өмірімізге сай
келмейтін ескі салт-дәстүрлер қоғамның дамуына ілесе алмауы мүмкін. Бірақ олар тарих қойнауында,
қазақ сәулет өнерінде еліміздің ескерткіштері ретінде сақталуы тиіс.
Қазақ сәулет ескерткіштерін егжей-тегжейлі зерделеу тек ХХ ғасырдың ортасынан басталды.
Археологиялық қазбалар қола дәуірінен бастап кейінгі орта ғасырға дейін Қазақстан аумағында
басымшылық еткен ежелгі құрылыс мәдениетінің ауқымды ескерткіштер кешенін зерделеуге, ғимараттар
типі мен құрылымдарын, құрылыс тәсілдерін анықтауға мүмкіндік берді.
Сыр елінің құрылыс ісінің тарихы көп ғасырлық. Құрылыс ісінің туындауы қола дәуіріне (б.з.б. ІІ
мыңжылдық) дәл келеді, яғни бүгінгі таңдағы Сыр аумағында мекендеген тайпалардың өмірінде мыс
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металлургиясын игерумен, тас құралдардан металдық құралдарға және алғашқы қауым аңшылығынан
мал шаруашылығына ауысуымен байланысты өзгерістер орын алды.
Сырдария өзенінің аңғарында антика заманының өзінде алғашқы қоныстар мен қалалар пайда болды.
Сақтар, ғұндар, үйсіндер қаңлылар, оғыздар қала мәдениетінің негізін қалаушылар еді. Көшпелі және
отырықшылық шаруашылықты үйлестіру Сыр аумағында ежелгі заманнан кейінгі қазақтарға дейінгі
уақытқа созылған тайпалардың бүкіл тарихынан өтеді.
Ұлттық сәулет тарихында киіз үйдің пішінін қайталайтын тамдар ерекше орын алады. Сонымен қатар,
Сырдарияның төменгі ағысындағы мұнаралар да өз ерекшелігімен ғасырдан ғасырға жеткен атабабаларымыздың сәулет үлгісінің туындысы ретінде қабылдаймыз. Жібек жолы бойында орналасқан
Сығанақ, Жанкент қалаларында да қорғаныс мұнараларының болуы Орта Азия мен Еуропадағы өзге қала
мәдениетінен кем түспегендігін соңғы жылдардағы археологиялық қазбалар дәлелдеп отыр. Сонымен
қатар мұнаралар құрылысында Ислам дінінің де әсері болғандығын ескеруіміз қажет.
Сананы жаңғырту жұмысы мәдени жадқа, символикалық, киелі және мәдени-тарихи заттарға
негізделуі тиіс. Киелі жерлер немесе рухани қасиетті орындар – халықтың рухани дәстүрінің тірегі.
Қазақстанда мұндай орындар көп, олардың кейбіреулері әлемдік деңгейдегі жауһарлар болып табылады.
Ал, сыр өңірінің тарихи-сәулет мұнараларын талдай келе олардың қазіргі жағдайында қамқорлық таныту
керектігін айтқым келеді.
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Аннотация
Цель статьи проанализировать историю научного исследования проблемы развития творческих
способностей, в котором сформировалось множество подходов, выделявших различные стороны этого
психического явления. Так в трактатах древнегреческих философов (Аристотель, Платон, Конфуций),
ученых Востока (Аль-Фараби, Ибн Сина и др.), ученых эпохи Возрождения (М.Монтень) существование
выдающихся способностей у отдельных людей объяснялось “неземным”, божественным
происхождением. Сторонники философии Просвещения (Дж.Локк, Р.Декарт) указывали на решающую
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роль воспитания в формировании человека. Воспитательное воздействие они возводили в степень высшей
силы, способной формировать из людей что угодно.
Проблему развития способностей, психики и личности в целом затрагивали в своих работах и
казахские ученые-просветители (Ч.Валиханов, И.Алтынсарин, А.Кунанбаев), а также передовые
казахские общественные деятели и ученые ХХ века (Ж.Аймаутов, А.Байтурсынов, М.Дулатов,
М.Жумабаев).
Статья посвящается исследованию проблемы творчества, творческих способностей детей, которая
актуальна во все времена. Для раскрытия темы нашего небольшого исследования, мы сформулировали
основной вопрос следующим образом: выяснить сущность понятия «творчество», «творческие
способности», а для этого необходимо понять саму природу творчества. Был проведен краткий
исторический анализ этой проблемы, начиная с античных времен до наших дней.
Также в статье рассмотрены исследования наших казахстанских ученых по проблеме развития
творческих способностей детей.
Ключевые слова: философы, ученые-просветители,
исторический анализ, интеллектуальная нация,
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Abstract
The purpose of the article to analyze the history of scientific research of a problem of development of
creative abilities the set of the approaches allocating various parties of this mental phenomenon was created.So in
treatises of Ancient Greek philosophers (Aristotle, Platon, Confucius), scientists of the East (Al-Farabi, Ibn Xing,
etc.), scientists of Renaissance (M. Montaigne) existence of outstanding abilities in certain people was explained
by a "unearthly", divine origin.Supporters of philosophy of the Enlightenment (J. Locke, R. Decart) pointed to a
crucial role of education in formation of the person. They built educational influence in degree of the highest
force capable to form anything from people.
Problem of development of abilities, psyche, and personality in general was mentioned in the works by
Kazakh scientists-educators (Ch. Valikhanov, I. Altynsarin, A. Kunanbayev), and also the advanced Kazakh
public figures and scientists of the 20th century (Zh. Aymautov, A. Baytursynov, M. Dulatov, M. Zhumabayev).
The article deals with a research of a problem of creativity, creative abilities of children which is topical
issue at all times. In order to disclose the theme of our small research, we formulated the main question as
follows: to find out essence the concept "creativity", "creative abilities", and for this purpose it is necessary to
understand the nature of creativity. A brief historical analysis of this problem was carried out, since antique times
up to now. Also research works of our Kazakhstani scientists on a problem of development of creative abilities of
children are consideredin this article.
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Современное общество нуждается в умной, компетентной, креативно мыслящей личности,
управляющей собственной интеллектуальной деятельностью во взаимодействии с членами социума. В
разработанном национальном проекте Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева дается
следующее определение: «Интеллектуальная нация – это та нация, которая сможет быть
конкурентноспособной в моральном, культурном, интеллектуальном плане, полной обеспеченностью
информацией, и имеющая потенциал свободно распространять свою научную, культурную,
образовательную информацию»[1]. Именно способностью к творчеству определяется уровень развития
личности, и главная цель воспитания состоит в том, чтобы углубить и расширить творческий потенциал
ребенка. Развитие творческих способностей в течение длительного времени привлекает внимание многих
исследователей.
Для модернизации системы среднего образования был создан прорывной проект - флагман “Назарбаев
Интеллектуальные школы”. “Мы должны сформировать инновационную модель среднего образования,
сочетающую лучшие традиции казахстанской и мировой образовательной систем. Эти школы будут
адаптировать лучший международный опыт в области среднего образования и транслировать его в
общеобразовательные школы Казахстана, что будет способствовать развитию интеллектуального
потенциала нации, формированию образованного, высоконравственного, критически мыслящего,
физически и духовно развитого гражданина, стремящегося к самоактуализации, самореализации,
саморазвитию и творчеству”.
Таким образом, на рубеже веков в нашем обществе возникает глобальный интерес к одаренным детям.
Ведь одаренные, талантливые дети – это стратегический потенциал любой страны, позволяющий ей на
высоком уровне решать как культурно-экономические, так и социально-политические задачи.Ребенок
наделен великими возможностями, и если мы действительно стремимся к преображению общества,
целью обучения должно стать развитие человеческих (творческих) способностей.
Для раскрытия темы нашего небольшого исследования, мы сформулировали основной вопрос
следующим образом: выяснить сущность понятия «творчество», «творческие способности» и саму
природу этой проблемы. Проблему развития творческих способностей, на наш взгляд, невозможно
решать, не разобравшись в сущности природы творчества, поэтому будет разумнее провести
исторический анализ вышеупомянутой проблемы.Анализ размышлений античных философовмыслителей относительно проблемы развития способностей, склонностей, задатков, творчества, позволил
нам выявить следующее: в своих философских воззрениях древнегреческий философ, основоположник
атомизма Демокрит полагал, что воспитание и обучение становятся эффективными лишь тогда, когда они
проводятся с учетом индивидуальных ососбенностей ребенка, его способностей и склонностей.
Учителя мудрости – софисты придерживались мнения, что все от природы имеют одинаковые
способности и права. Так, Антифот утверждал, что по природе мы во всех отношениях равны. Однако, в
противовес мнению софистов, древнегреческий философ-мыслитель Сократ отмечал различные
изначально заложенные способности у разных людей, считая, что разные виды деятельности
предопределены для разных людей.
Основатель европейского идеализма Платон выделял идеально-разумную способность над всеми
остальными и считал основным принципом этики мудрое равновесие всех естественных человеческих
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способностей. Судьба человека, по его мнению философа, зависит от того, какая способность берет вверх
[2].
Греческий ученый и один из крупнейших философов всех времен, ученик Платона – Аристотель,
акцентировал и выделял из природы души такую норму как «добродетель». Философ определял ее как
деятельность совершенствования функций и способностей, которые присущи каждому человеку.
Определяя специфику добродетелей, он говорил: «Душевные движения бывают троякого рода: аффекты,
способности и приобретенные свойства. От природы в человеке заложены лишь определенные задатки
качеств и способностей личности и, помимо прирожденных, есть также «приобретенные качества души»
[3].
В качестве компонентов творческой деятельности античными философами выделялись ум, разум, а
также чувства, вера, чувственность. Так, Демокрит уделял внимание сильной памяти и восприимчивости
к наукам; Сократ – эстетической и нравственной оценке любых предметов, явлений нашей жизни.
Античные философы положили начало двум основным направлениям, касающимся природы
творчества:первое направление, связанное с пониманием смысла творческого процесса;второе
направление, относящееся к компонентам творческих способностей.
Основанием Средневековой философии были теоцентризм, провиденциализм. Творчество,
христианскими философами оценивалось как творчество человеческой истории, в процессе которой
человеческие существа участвуют в осуществлении замысла Божьего о мире, в создании чего-то нового,
уникального и неповторимого. Так, например, художественное творчество и научное, рассматривались
как нечто второстепенное. В этом творчестве человек также постоянно обращен к Богу и ограничен им
[3, с. 56-63].
Арабский мыслитель Ибн Сина (Авиценна), исследуя развивающую деятельность человека
указывал:во-первых, на цель, которую обязательно ставит перед собой человек в деятельности, в отличие
от деятельности животного;во-вторых, на то, что «человеческие устремления почти беспредельны» и
почти всегда стремятся к усовершенствованию и благополучию либо общества, либо самого себя;втретьих, на очень важную для человека способность «готовиться к будущему», которая в отличие от
животного врожденного чувствования отличается процессом размышления [2, с. 89].
Философы этого периода считали, что процесс, связанный с созданием чего-либо нового, необычного
не может быть обусловлен никакими внешними факторами и является лишь духовной деятельностью
человека.
Эпоха Возрождения дала миру большое количество уникальных размышлений о способностях,
творческой деятельности человека. Творчество рассматривалось как искусство, а гений понимается как
носитель творческого начала. Многие ученые-гуманисты эпохи Возрождения изучали природные
склонности и задатки человека, которые определяют его творческую деятельность. Так, итальянский
гуманист МаттеоПальмиери придерживался мнения о необходимости учета природных способностей и
склонностей человека, то есть способностей существующих от рождения. Ученый считал необходимым
молодому человеку, при выборе жизненного пути, определить цель в жизни и решить каким стать и
какому образу жизни следовать; при этом нужно учитывать свои природные склонности, возможности
ума и тела [3, с. 50]. Французский писатель, философ Мишель Монтень негодовал по поводу того, что
человек не уделяет должного внимания своим склонностям, не развивает себя и не планирует свой
жизненный путь [4]. Таким образом, ученые-гуманисты эпохи Возрождения рассматривали творчество,
как художественный процесс, ступени которого философы и художники пытались постичь. Они
утверждали, что человек сможет подходить к каждому виду деятельности творчески, если получит
гуманитарное образование, основами которого были философия, литература, особенно поэзия и риторика.
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В эпоху Просвещения многие ученые-мыслители придерживались концепции, касающейся равенства
способностей людей о влиянии среды и воспитания на развитие и становление личности. Так, Т. Гоббс –
ученый-материалист, в своих работах пришел к выводу о том, что природа создала людей равными в
отношении физических и умственных способностей [6].
Ученые-материалисты придавали особое значение социальной среде и воспитанию в развитии
личности человека и его творческих способностей. Они утверждали, что каждый из нас от рождения
«tabularasa» (чистая доска).Классические идеалисты уделяли огромное внимание врожденным
склонностям и идеям для развития личности. Так, основатель немецкого классического идеализма,
И.Кант явился родоначальником завершенной концепции творчества. Проанализировав творческую
деятельность человека, ученый назвал ее продуктивной способностью воображения. Философ считал, что
с помощью творчества, человек может изменить облик мира, создать новый «очеловеченный» мир [7].
Это утверждение И.Канта поддерживал Ф.Шеллинг. Ученый высказывал мнение о том, что творческая
способность воображения есть единство сознательной и бессознательной деятельности.
Итак, немецкими классическими идеалистами огромное внимание уделялось важности таких
компонентов творческих способностей как развитие органов чувств, ощущений и восприятия, а также
немаловажное значение имело социальная среда и воспитание в развитии личности человека его
творческих способностей.
Эпоза Романтизма представляет особенный интерес в изучении проблемы развития творческих
способностей. Главенствующим вопросом, которому уделяли огромное внимание ученые данной эпохи,
был вопрос о творчестве, о таких качествах, присущих творческой личности как свойство поэтической
натуры [5, с. 90-98].
Таким образом, в истории научного исследования проблемы развития творческих способностей
сформировалось множество подходов, выделявших различные стороны этого психического явления. Так
в трактатах древнегреческих философов (Аристотель, Платон, Конфуций), ученых Востока (Аль-Фараби,
Ибн Сина и др.), ученых эпохи Возрождения (М.Монтень) существование выдающихся способностей у
отдельных людей объяснялось “неземным”, божественным происхождением. Сторонники философии
Просвещения (Дж.Локк, Р.Декарт) указывали на решающую роль воспитания в формировании человека.
Воспитательное воздействие они возводили в степень высшей силы, способной формировать из людей
что угодно.
Проблему развития способностей, психики и личности в целом затрагивали в своих работах и
казахские ученые-просветители (Ч.Валиханов, И.Алтынсарин, А.Кунанбаев), а также передовые
казахские общественные деятели и ученые ХХ века (Ж.Аймаутов, А.Байтурсынов, М.Дулатов,
М.Жумабаев). Великий казахский философ, просветитель Абай Кунанбаев говорил: «Ребенок рождается
на свет, наследуя два начала. Первое из них требует еды, питья и сна. Это – потребность плоти, без этого
тело не может служить пристанищем для души, не будет расти и крепнуть. Другое – тяга к познаниям.
Младенец тянется к ярким вещам, берет их в рот, пробует на вкус, прикладывает к щеке. Встрепенется,
услышав звуки дудки или свирели. Подросши, бежит на лай собаки, на голоса животных, на смех и плач
людей, теряет покой, спрашивая обо всем, что видят глаза и слышат уши: "Что это? Зачем это? Почему он
так делает?"– это уже потребность души, желание все видеть, все слышать, всему учиться. Не раскрыв
для себя видимых и невидимых тайн Вселенной, не объяснив всего себе, человеку не стать человеком»
[8].
Важный вклад в исследование психологических основ развития творческих способностей, творческого
процесса, внесли видные ученые нашей Республики К.Б. Жарыкбаев, М.А. Кудайкулов, М.М. Муканов,
Т.Т. Тажибаев и многие другие.
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Следует выделить ряд диссертационных исследований, посвященных проблемам способностей и
творчества, которые провели такие казахстанские ученые, как Б.А. Байжуманова (Психологические
особенности развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста); С.Н.
Данилушкина (Развитие творческих способностей студентов художественных факультетов
педагогических вузов на занятии по композиции); Б.А. Жетписбаева (Формирование творческой
личности старшеклассников в процессе вербально-познавательной деятельности); А.Т. Кенжебаева
(Педагогические условия формирования творческих способностей студентов); Т.У. Оспанова (Развитие
творческих способностей на уроках музыки); Р.Ш. Сыдыкова (Педагогические основы развития
творческой активности будущих учителей музыки); Б.А. Тургунбаева (Развитие творческих способностей
младших школьников в процессе обучения).
Рассмотрим сущность понятия «творчество», которое является важным для нашего исследования. К
примеру, американский психолог, психометрист Л.Терстоун в первых своих работах отметил эту разницу
и провел исследование возможной роли в творческом поведении способностей быстро усваивать и
формировать идеи индуктивного мышления и некоторых особенностей восприятия. Полученные
наблюдения и выводы легли в основу понятия «креативность» [9, p. 59].
Г.М. Коджаспирова и А. Ю. Коджаспиров в своем словаре по педагогике дают следующее
определение этому понятию: «творчество – это деятельность, порождающее нечто новое, ранее не
бывшее, на основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинации знаний,
умений, продуктов. Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества характерно
использование уже существующих знаний и расширение области их применения; на другом уровне
создается совершенно новый подход, изменяющий привычный взгляд на объект или область знаний [10].
В современной научной литературе, касающеся проблемы развития творческих способностей,
существует следующее определение этого понятия: «Творческие способности – это комплексные
возможности ученика в совершении деятельности и действий, напрвленных на созидание им новых
образовательных продуктов» [11].
Таким образом, анализ работ психологов, касающихся проблем творчества и способностей, показал,
что творческие способности представляют собой такие индивидуально-психологические особенности, по
которым один человек отличается от другого, и которые имеют отношение к успешности выполнения
творческой деятельности [12].
Казахстанский исследователь К.К. Жумадирова, рассматривая развитие творческого потенциала
учащихся в условиях взаимодействия лицея и вуза, определяет творческий потенциал как совокупность
социально-личностных предпосылок, базирующихся на природно-генетической основе, проявляющихся в
индивидуальности как способности к творческости [13, с.13].
В кандидатской диссертации казахстанского ученого А. Г. Гизатуллиной «Совершенствование
изобразительной деятельности младших школьников»
было выявлено, что совершенствование
изобразительной деятельности младших школьников достигается постепенно, в результате накопления и
усложнения образов представления об окружающем мире с одной стороны и овладение способами
изображения – с другой [14, с. 54].
Казахстанский ученый Н. Гончарова [15] выделяет условия, при которых творческий потенциал
становится источником формирования творческой активности:
1)
Внешние:сотворческое
субъектно-субъектное
взаимодействие;индивидуальный
стиль
деятельности;стимулирование и управление процессом развития творческого потенциала личности.
2) Внутренние:эмоционально-ценностное отношение к творческой деятельности;наличие внутренней
свободы личности.
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Преимущества жизни, наполненной творчеством. Педагоги считают, что занятия рисованием и лепкой
благотворно влияют на развитие моторики и нервной системы, а через некоторое время дети уже
способны самостоятельно решать различные задачи. Творчество используют и для того, чтобы
преподавать такие ключевые дисциплины, как чтение, письмо и математика. Психотерапевты
утверждают, что оно помогает ребенку постигать окружающий мир, учит справляться со страхом, а также
пробуждает эмоции. Способность к творчеству все чаще называют одним из наиболее важных факторов
успеха как отдельной личности, так и организации и даже человечества.
Творчество жизненно важно. Если дети им занимаются, они преуспеют и во всем остальном. Это еще
и умение нестандартно мыслить, совмещать несвязанные между собой идеи. Оно помогает решать
сложные проблемы и совершать невероятные открытия. Творчество необходимо для личного успеха
наших детей.
Как утверждает Международный детский художественный фонд, «исследования показывают, что
ребенок, который занимается творчеством, становится оригинальным, делает открытия, внедряет
инновации и создает интеллектуальную собственность. Все это – ключевые признаки личного успеха и
социального преуспевания в двадцать первом веке». Миру нужно больше творческих мыслителей, и их
талант должен развиваться [16].
Таким образом мы попытались раскрыть сущность понятий «творчество», «способность», «творческие
способности».В истории научного исследования проблемы развития творческих способностей
сформировалось множество подходов, выделявших различные стороны этого психического явления. Так
в трактатах древнегреческих философов (Аристотель, Платон, Конфуций), ученых Востока (Аль-Фараби,
Ибн Сина и др.), ученых эпохи Возрождения (М.Монтень) существование выдающихся способностей у
отдельных людей объяснялось “неземным”, божественным происхождением. Сторонники философии
Просвещения (Дж.Локк, Р.Декарт) указывали на решающую роль воспитания в формировании человека.
Воспитательное воздействие они возводили в степень высшей силы, способной формировать из людей
что угодно.
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БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ
ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Аннотация
Еліміздегі қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Демек, қазір
әлемдік білім кеңестігіне ене отырып, басекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық
қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну – қазіргі таңда негізгі өзекті
мәселелердің бірі.
Мақалада отандық және шет ел ғалымдарының құзыреттілік, кәсіби құзыреттілік терминдері жайлы
айтқан тұжырымдары және олардың жіктелуі көрсетіледі. Америкалық ғалым Бенджамин Блумның
таксономиясының танымдық деңгейлері көрсетіледі және осы таксономия бойынша студенттерге білім
беруде олардың кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру жолдары көрсетілген.
Түйін сөздер: құзыреттілік, кәсіби құзыреттілік, Блум таксономиясының танымдық деңгейлері
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКСОНОМИЯ БЛУМА
Аннотация
Цель современной системы образования в нашей стране - подготовка конкурентоспособных
специалистов. Поэтому представление ориентированной на результат системы образования, основанной
на человеческой компетентности, теперь является одним из ключевых актуальных вопросов, вхождением
в мировое образовательное пространство и подготовкой человека к лидерству.
В статье представлены результаты отечественных и зарубежных ученых по вопросам
компетенции, профессиональной компетентности и их классификации. Показаны познания уровней
таксономии американского ученого Бенджамина Блума и способы формирование профессиональной
компетенций студентов.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, таксономия уровней
познания Бенджамина Блума.
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METHODS FORMING PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS WITH THE USE
OF THE TAXONOMY OF BLOOM
Abstract
The purpose of modern education system in our country is to train competitive specialists. Therefore,
presenting a result-oriented education system based on human competence is now one of the key topical issues,
entering the world educational space and preparing a person for the leadership.
The article presents the results of domestic and foreign scientists on competence, professional
competence and their classification. The knowledge of the levels of the taxonomy of the American scientist
Benjamin Bloom and ways of forming the professional competencies of students are shown.
Keywords: competence, professional competence, taxonomy of knowledge levels of Benjamin Bloom.
Қазақстандағыбілімберудідамытудың
2011-2020
жылдарғаарналғанмемлекеттікбағдарламасындажалпыбілімберетінмектептердеҚазақстанРеспубликасын
ыңзияткерлік,
денебітіміжәнеруханидамығаназаматынқалыптастыру,
тезөзгеретінәлемдеоныңтабыстыболуынқамтамасызететінбілімалудағықажеттілігінқанағаттандыру,
еліміздіңэкономикалықәл-ауқатыүшінбәсекегеқабілеттіадамикапиталдыдамытумәселесіатапкөрсетілген
[1].
Осығанорайбүгінгітаңдаеліміздіңбілімжүйесіндекәсібимамандыдайындауүшінкәсібиқұзыреттілігіжоғ
арымамандыдаярлауымызқажет.
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Осытұрғыдақұзыреттілікжайындазерттегенотандықжәнешетелғалымдардыңзерттеулерінешолужасапөтейі
к.
Ш.Т.Таубаеважоғарғыкәсібибілімберудіңмемлекеттікстандарттардыңқұзыреттілікформатындажасалу
ынзерттеубарысындақұзыреттілікұғымыныңмазмұнынашудаоныңүшнегізгіаспектілеріарқылытүсіндіреді:
1. Өзініңішкіәлеуетініскеасыруғақабілетіменынталылығы (мотивациялықаспект);
2.
Табыстышығармашылықіс-әрекетүшінпрактикажүзіндебайқалғанөзініңбілім,
іскерлік,
тәжірибесініскеасыраалуқабілеті(когнитивтікаспект);
3.
Өзіс-әрекетнәтижелерініңәлеуметтікмаңыздылығынжәнежекежауапкершілігінтүсінуі,
оныүнеміжетілдіріпотыруқажеттігінұғынуы(құндылықаспект).
Ш.Т.Таубаеваныңпікіріншеқұзыреттілікдегенімізәлеуметтенужәнеоқытуүрдісіндеқалыптасқанжәнеөз
дігіненіс-әрекеткетабыстықатысуынабағытталғанбілімментәжірибегенегізделгенжекетұлғаныңісәрекеткедаярлығыменжалпықабілеттеріненбайқалатынинтегралдықасиет [2,42б.].
А.Ф.Присяжнаяпедагогикағылымындақұзыреттілік–
тұлғаныңбелгілібірсалақызметіменуәкілеттігінанықтайтын,
оныңинтегративтіқасиетіретіндеқарастылатындығынжатқызады [3].
Н.Г. Милорадованыңайтуыншабілімберужүйесіндеқұзыреттіліктітудыратынтөртнегізбар:
●

біріншісі кәсіби-әдістемелік құзыреттілік;

●

екіншісі іс-әрекет негізіндегі құзыреттілік;

●

үшіншісі әлеуметтік қарым-қатынас құзыреттілігі;

●

төртіншісі жеке тұлға негізіндегі құзыреттілік [4].

Жалпы
құзыреттілік
анықтамаларын
жалпылай
отырып,
біз
келесідей
қорытынды
жасаймыз: құзыреттілік дегеніміз адамның кез-келген іс-әрекетті жасауға деген өзіндік талпынысы,
алкәсіби құзыреттілік дегеніміз — бұл педагогикалық және тәрбие міндеттерін дұрыс шешу үшін ғылыми
және практикалық білімдерін құра білу іскерлігінің жиынтығы болып табылады.
Белгілі психолог И.А.Зимняяның пікірінше, құзыреттілік - ішкі, жасырын психологиялық жаңа
құрылым, білім, көріністер, бағдарламалар, құндылықтар, қарым-қатынастар жүйесі дей келе, адамның
құзыреттілік әрекет ете білетін бейнесін төмендегіше сипаттайды:
1. Адамға жеке тұлға, субъект, болашақ мұғалім ретінде қарайтын
құзыреттіліктер:
✓ денсаулық сақтау құзыреттілігі: салауатты өмір сүру нормаларын сақтау, темекі шегудің
қауіптілігін білу, адамның дене тәрбиесі, бостандық, өмір сүру түрін таңдаудағы
жауапкершілік;
✓

интеграция құзыреттілігі: білімді құрылымға бөлу, алынған білімді кеңейту;

✓

азаматтық құзыреттілігі: азаматтың құқығы мен міндеттерін білу және сақтау; бостандық
және жауапкершілік, өзіне-өзі сенімді болу, азаматтық борыш;
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✓ өзін-өзі жетілдіру құзыреттілігі: өзін-өзі реттеу, өзін-өзі дамыту, өмірдің мәні, тілдік даму, ана
тілінің мәдениетін меңгеру, шет тілін меңгеру.
2. Адам мен әлеуметтік салаға әлеуметтік әсер ету құзыреттілігі:
✓ Әлеуметтік өзара әрекеттесу құзыреттілігі: қоғаммен, қауыммен, ұжыммен, жанұямен,
ынтымақтастық, төзімділік, басқа нәсіл, жыныс, ұлт, статус, дін, рөл т.б. қабылдау және
сыйлау;
✓

араласудағы құзыреттілігі: ауызша, жазбаша, диалог, монолог, салт- дәстүрді білу, сақтау,

іскерлік хат. т.б.
3. Адам қызметіне қатысты құзыреттілік:
✓

танымдық қызмет құзыреттілігі: танымдық мәселелерді қою және шешу, стандартқа сай емес
шешімдер, проблемалық жағдайлар;

✓ қызмет құзыреттілігі: ойын, оқу, еңбек, қызметтің, іс-қимылдың құралдары мен түрлері;
✓

ақпараттық технологиялар құзыреттілігі: ақпаратты қабылдау, қайта өңдеу, жіберу,

бұқаралық ақпарат құралдары, мультимедиялық технологиялар, компьютерлік сауаттылық,
электронды меңгеру [5.23-25б.].
Осы құзыреттіліктердің топтастырылуына сүйене отырып, адам өміріне ең қажетті
құзыреттіліктерді былай топтастыруға болады:
- денсаулық сақтау құзыреттілігі;
- білімділік құзыреттілігі;
- кәсіби құзыреттілік;
- әлеуметтік өзара әрекеттесу құзыреттілігі;
- тұлғалық құзыреттіліктер.
Жоғарыда аталған құзыреттіліктердің барлығы, біздің пікірімізше, болашақ маманның кәсіби
құзыреттілігін қалыптастыруа негіз бола алады. Себебі, арнайы құзыреттілік бойынша студенттердің пән
бойынша білімі, білігі қалыптасады; әдістемелік құзыреттілік процесінде дидактикалық әдіс-тәсілдерді
меңгереді; психологиялық-педагогикалық құзыреттілік негізінде қарым-қатынас мәдениетін игеріп,
мамандыққа деген қызығушылықтары артады; дифференциалды- психологиялық құзыреттілік —
студенттердің жеке тұлғалық ерекшеліктерін көрсетіп, оларға бағыт- бағдар беруіне ықпал етеді; ал
аутопсихологиялық құзыреттілік өздігінен білім алу нәтижесінде студенттердің кәсіби өзіндік жетілуіне,
дамуына мүмкіндік береді.
Сондықтан да, әрбір тәлімгердің қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа,
шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңа әдістерді меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет
деп ойлаймын. Осы мақсатта мен оқушыларға сабақ түсіндіруде Блум таксономиясын қолдануға кеңес
беремін. Бұл әдістің ерекшелігі – мұғалім мен студент арасында тығыз қарым қатынас орнайды, яғни
ұстаз тарапынан біржақты процесс емес мұғалім тарапынан да шәкірт тарапынан да екі жақты процесске
қол жеткізуге болады.
«Таксономия» ұғымы биологиядан алынған. Ол күрделігінің өсуі бойынша (яғни, иерархия
бойынша) бірінен соң бірі орналастырылған және өзара тығыз байланыстағы объектілерді жіктеу
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(классификация) және жүйелеуді білдіреді.
Осы тұрғыдан білім беру жүйесінде кеңінен тараған педагогикалық идеялардың бірі - америкалық
ғалым Бенджамин Блум 6 танымдық деңгейлерді анықтаған.
Кесте 1
Б.Блум таксономиясының деңгейлері
Деңгейлер
Көрсеткіштер
Ақпаратты, оқу материалын (қажетті деректерді, нақты фактілерді немесе бүтін
1. Білім
теорияларды) есте сақтау мен қайталау (репродукция).
2. Түсіну

Оқу материалын бір формадан екінші формаға, бір белгі жүйесінен басқа жүйеге
түрлендіру (интерпретация), ауыстыру, оқу мәліметін өздігінше игеру, салдары мен
нәтижелерінің қандай болатындығы туралы алдын-ала болжау, жорамалдау.
Мысалы, сөздерді математикалық формулаға түсіру немесе схема, кесте түрінде
көрсету; өз сөзімен түсіндіріп беру, қысқаша сипаттау.

3.Қолдану

Оқу материалын жаңа жағдайлар мен ситуацияларда қолдану.
Мәселен, ережелерді, формулаларды, түсініктерді, заңдарды, теорияларды,
қағидаларды қолдана отырып қандай да бір проблеманы шешу.

4.Талдау
(анализ)
5. Синтез

Оқу материалын құрамдас бөліктерге жіктеп, олардың арасындағы
байланыстарды анықтау, бүтіннің қалайша құралатындығын түсіну және түсіндіре
білу.
Оқу материалын пайдалана отырып, шығармашылық тұрғыдан жаңа мазмұн
құрастыру.
Мәселен, баяндама немесе эссе жазу, жоспар немесе схема құрастыру.

Оқу материалының мағызын бағалау: салыстыру және айырмашылықтарын
айқындау, дәлелдеу арқылы шешім қабылдау. Мұнда тұжырымдар нақты талаптар
(критерийлер) тұрғысынан болуы керек. Бұл критерийлер үйренушінің өмірлік
тәжірибесі мен ұстанған көзқарастарына негізделетін немесе ұстаздың ұсынысынан
туындайтын болуы керек.
Бағалау алдыңғы деңгейлердің нәтижелеріне жету мүмкіндігін береді.
Б.Блум бір топ әріптестерімен бірге 1956 жылы «Таксономияның» танымдық (когнитивтік)
саладағы мақсаттарды сипаттайтын бірінші бөлімін осы кестеге сәйкес жарыққа шығарды.
Осы Блум таксономиясының әр деңгейінен тапсырма беру арқылы мен студенттердің кәсіби
құзыреттіліктерін арттыруға болады. Мысалға алатын болсақ, колледж студенттеріне арнайы пәннен
сабақ беруде жаңа сабақты түсіндіргеннен кейін мынандай тапсырмалар беруге болады:
6. Бағалау

●

Білу деңгейі бойынша (анықтау, қайталау, белгілеу, санап шығу, еске түсіру, атау, назар аудару,
жаттау)

●

Түсіну деңгейі бойынша (аудару, сипаттау, анықтау, түсіндіру, жеткізу, ерекшелігін анықтау, өз
орнына қою, әңгімелеп беру, мәлімдеп беру, салыстыру, айырмашылығын көрсету, ұқсастықтарын
келтіру, графикті оқып беру, суретті түсіндіру, өз сөзімен айту, анықтаманы тұжырымдау);

●

Қолдану деңгейі бойынша (интерпретациялау, қолдану, бір нәрсеге тіркеу, пайдалану, көрсетіп беру
(жұмыс ретін, қағидасын), ережесін сақтап орындау (рөлді орындау), иллюстрациялау, идеяларға
жүгіну, жазып көрсету, реттеу, нобайын салу);
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●

Талдау (анализ) деңгейі бойынша (бөліп шығару, талдау, бөлу, баға беру, санап шығару, тәжірибе
жасау, тестілеу, салыстыру, қарама-қарсы қою, сынау, диаграммамен көрсету, тексеру, талқылау,
анықтап сұрау, салыстыру, мәселені шешу, категорияларға бөлу);

●

Жинақтау

(синтез)

деңгейі

бойынша

(құрастыру,

ұсыну,

жасау,

сөзбен

құрастыру,

құрастыру/ретімен қою, жинақтау, шығармашылықпен орындау, ұйымдастыру, дайындау, жасап
беру);
●

Бағалау деңгейі бойынша (тиянақтау, салмақтау, бағалау, рейтингілеу, салыстыру, қайта қарастыру,

рет-ретімен қою, сұрыптау, таңдау, өлшеу, жазу, жақтап не жоққа шығаратын дәлелдер келтіру)
[6,18б.].
Қорытындылай келе, Блум таксономиясы несімен тиімді деген сұраққа былай деп жауап беруге
болады. Егер осы Блум таксономиясының деңгейлері бойынша студенттерге тапсырмалар берілетін
болса, онда студенттің кәсіби құзыреттілігі артып қана қоймай оқылған тақырыптың ұзағырақ есте
қалуына септігін тигізеді.
Пайдаланылған әдебиеттер
1
2
3

4
5
6
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Аңдатпа
Мақалада қазақ хаткерлік үлгілері түркі жазуларымен тығыз байланысты екені айтылады.
Хаткерлік үлгісі негізінен тастағы жазулардан, таңбалардан, т.б. бастау алғандығын ғылыми
дәлелдемелерден байқауға болады. Соған сәйкес хаткерлік үлгілерінің түп төркіні қазақ халқының
мәдени дамуының негізгі көрсеткіші болғандығы айтылады. Көркем жазулардың сақталуы, ұрпақтан
ұрпаққа жеткізілуі мәдени өркениетіміздің жоғары көрініс болып табылады. Мәдени мұраларымыздың
бірі хаткерлік үлгілері әлемдік хаткерлік мәдениетінің көріністерімен қатар салыстырылады. Хаткерлік
жазудың жарыққа шығуымен бірге дүниеге келіп, жазу өнерінің өркендеуіне байланысты дамып,
кемелденіп отырғандығы сонау көне түркі жазуларымен астасып жатқанын көреміз. Халықтың өркендеп
дамуы, кемелденуі – оның қандай құндылықтарды негізге алатынын, басқа халықтармен, мемлекеттермен
тығыз қарым қатынаста болғандығының айғағы. Халық қандай қарым-қатынас жасайтынынан мәдени
мұралар жоғалмай бізге жетуі үлкен жетістіктердің бірі болып саналады. Егер сауаттылық пен жазу
өнерін ұштастыра отырып, қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы мен әлеуметтік өмір-салтының
негізінде енген рухани мұра арқылы қарастырсақ, халқымыздың хаткерлік мәдениеті ою-өрнек түрлері
мен таңбаның негізінде және түркі жазбаларынан көрініс табады. Қазақ хаткерлігінің қалыптасуы біздің
ата-бабаларымыз қажетіне сай қолдануы арқасында және тарихи кезеңдерден өшпей жеткендігі туралы
сөз болады. Сондықтан қай уақытта болмасын қазақ жазба мәдениетінде хаткерліктің алатын орны зор.

ЗАНИМАЕМОЕ МЕСТО ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
В КАЗАХСКИХ НАДПИСЯХ
Асембайулы Ерлан
КазНПУ имени Абая
кандидат филос. наук, асс. профессор
Аннотация
В статье говорится, что образцы казахских писем тесно связаны с тюркскими писаниями. Образец
письма состоит в основном из надписей на камне, символов и т. д. б. начало начинания можно наблюдать
в научных доказательствах. В соответствии с этим, следует отметить, что Коран-это основной показатель
культурного развития казахского народа. Сохранение художественных надписей, передача из поколения
в поколение является высоким проявлением культурной цивилизации. Одна из наших культурных
ценностей сопоставляется с проявлениями мировой письменной культуры. Мы видим, что письма
рождаются вместе с светом, развиваются и совершенствуются в связи с развитием письменности.
Развитие, процветание народа-это свидетельство того, какие ценности он берет за основу, тесные
отношения с другими народами, государствами. Одним из самых больших достижений, которые мы
добиваемся, не теряем культурного наследия от того, какие отношения мы общаемся. Если в сочетании с
грамотностью и письменностью мы рассматриваем через духовное наследие, вошедшее в основу
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традиционного мировоззрения и социального образа казахского народа, то письменная культура нашего
народа проявляется на основе орнаментов и знаков и тюркских надписей. Речь идет о том, что
формирование казахской хатории стало возможным благодаря использованию наших предков по мере
необходимости и не теряет исторических периодов. Поэтому в какой бы то ни было время в казахской
письменной культуре большое место занимает букварь.

PLACE OF ANCIENT TURKEYIN THE KAZAKH INSPECTIONS

AsembayulyErlan
KazNPU named after Abay
candidate of philosophy siences, associate professor
Abstract
The article states that samples of Kazakh letters are closely related to Turkic writings. A sample letter
consists mainly of inscriptions on stone, symbols, etc. b. the beginning of the undertaking can be observed in
scientific evidence. In line with this, it should be noted that the Koran is the main indicator of the cultural
development of the Kazakh people. The preservation of artistic inscriptions, the transmission from generation to
generation is a high manifestation of cultural civilization. One of our cultural values is compared with the
manifestations of the world written culture. We see that letters are born with the light, develop and improve in
connection with the development of writing. Development, prosperity of the people is evidence of what values it
takes as a basis, close relations with other nations and states. One of the greatest achievements we achieve is not
losing the cultural heritage of how we relate. If, in combination with literacy and writing, we view through the
spiritual heritage that has become the basis of the traditional worldview and social image of the Kazakh people,
then the written culture of our people is manifested on the basis of ornaments and signs and Turkic inscriptions.
The point is that the formation of the Kazakh Khatoria was made possible through the use of our ancestors as
needed and does not lose historical periods. Therefore, at any time in the Kazakh written culture a big place is
occupied by the primer.

Әр ұлттың өзіндік ұлттық ерекшеліктері бар. Сонау ғасырдан ғасырға, кейінгі ұрпаққа ұлттық
құндылықтарымызды ата-бабаларымыз айрықша сақтай отырып жеткізе алды. Ата-бабаларымыздан
жеткен бай тарихымыз, төл мәдениетіміздің тарихы терең. Б.з.б. V ғасырдан бастау алатын жазба
мәдениеті дамыған түркі халықтарының бай тарихы мен төл мәдениеті ұзақ уақыт толық зерттелмеді.
Кейіннен ғалымдардың зор еңбегі арқасында еліміздің жазба мәдениетіміздің тарихы ерте заманнан
бастау алатынын айқындады.
Түркі тілдер тарихында табылған орнына қарай құпия жазулар деп аталған. Ең алғашқы
жазуларды «руникалық» немесе «құпия» жазулары деп аталды. Қазақ елінен басқа сол кезеңде соғды,
ұйғыр, манихей, т.б. жазуларын білген, өз ортасында қолдана алған. Түркі Руна жазуы таралу аймақтары
– Сібір жеріндегі Енисей, Лена өзендері аңғарлары, Монғолиядағы Орхон, Онгин, Селенге өзендерінің
алқабы, Орта Азия мен қазақстандағы талас, Сыр бойы, ертіс пен Іле қойнауы болып табылады.
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ЕЖЕЛГІ ТҮРКІ ӘЛІППЕСІН ЕСЕПТЕМЕГЕНДЕ СОҢҒЫ 100 ЖЫЛ
ІШІНДЕ ЖАЗБА АЛФАВИТІН ҮШ РЕТ ӨЗГЕРТТІ. ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ, ӨЗІНДІК ТҰРАҚТЫ
МӘДЕНИЕТІ, САЛТ-ДӘСТҮРІ БАР ХАЛЫҚ ХХ ҒАСЫРДА ЖАҢА ӘЛЕУМЕТТІК САТЫҒА
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ӨТКЕНДІГІ БЕЛГІЛІ. ДЕГЕНМЕН ӘЛІППЕНІҢ ӘР ӨЗГЕРУІ ХАЛЫҚТЫ РУХАНИ
ЕСЕҢГІРЕУГЕ ҰШЫРАТЫП ОТЫРДЫ. СОНДЫҚТАН ДА ҚАЗІРГІ ӘРІП ӨЗГЕРТУГЕ
БАЙЛАНЫСТЫ ҚОЙЫЛЫП ОТЫРҒАН СҰРАҚ КӨП ОЙЛАНУДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН МӘСЕЛЕ.
"...қазақ тілінің фонетикалық жүйесі орыс тілі жүйесінен бөлек. Сондықтан бізге орыс фонетикалық
жүйесіне еліктеудің қажеті жоқ. Латын, грек. Араб терминдерін қазақтандыру үшін оларды орыс тілінің
көмегіне сүйенбей, тура өзінің ана тілдерінен алу керек, - дей отырып авторлар, - қазақ тіліндегі қазіргі
терминологияның бәрі орыс тілі фонетикасының заңымен қалыптасқан, ал орыс тілі терминдерінің
көпшілігін көне грек және латын тілінен алған. Сондықтан араб тілінің пәлсапалық терминдері біздің
тілімізде тиісті мөлшерде ене алмай қалды" [1, 7 б.], - деп ұтымды ой айтады.
Рун әрпі өзінің сұлу бітімімен де, тілімізге фонологиялық сәйкестігімен де, фонетикалық іштілігімен
де (24 әріп) әлі күнге дейін қайран қалдырады. Егер, күндердің күнінде казақ халқы басқа жазуға көшер
болса, онда тек қана руниканы таңдауымыз қажет болады.
Ғалым Жұмашұлының "Көне түркі құлпытасындағы жазбалардан" деген кітабында да: "Көне түркі
жазуы - түркі тілдес ұлттардың бәріне ортақ мұра және ортақ қазына, әрі осы ұлттар жөніндегі ең
алғашқы жазу" [2, 1 б.], - деп жазылған.
Түркі руникасы сөз болғанда, бір кездегі тілі бір, ділі бір, жазуы ортақ түркі тілдес халықтардың көз
алдымызда рухани алшақтап бара жатқаны ойға қалдырып, көңілді алаңдатады. Осы ғасырдың басында
ғана әйгілі түрколог Ысмағұл Гаспринскийдің қырымда отырып шығарған "Тәржіман" газетін, Шәді-төре
Жаһангерұлының Сыр бойында отырып жазған қыса-дастандарын исі түркі тілдес халықтар жатсынбай
оқи беретін болған. Этно-мәдени тегі бір туысқан халықтардың рухани алшақтауының негізгі себебі түркі тілдес халықтардың мәдениетіне біртұтас құбылыс ретінде қарай алмай отырғанымыздан.
"...біз осы уақытқа дейін түркі тілдес халықтардың бір-бірімен ауызша сөйлескенде аудармашысыз
түсінісіп, ал жазба мұраларына келгенде мүдіріп қалатынымызға мән береміз бе? Оның себебі, олардың
жазуларының негізі кириллица болғанымен, түркі тілінің тал дыбыстарына әр ел өзінше белгі-әріп ойлап
тапқан. Соның салдарынан бірінің жазба мұрасын екіншісі оқып түсіне алмайтын күйге ұшырап, тегі бір
туысқан халықтар бір-бірімен мәдени-рухани хабардарлық тұрғысында ғана емес, сонымен бірге тілдіктерминдік тұрғыда да алшақтыққа ұрынып отыр. Демек, әріпті шыңдау қолға алынғандай болса, түркі
тілдес халықтардың жазуын унификациялаудың тарихи-мәдени процесімізден маңызы айрықша" [3, 11
б.].
Қазақ даласындағы жартастарға қашалған, үңгірлердің ішіне сызылған суретті жазуларды мазмұн
жағынан қарастырса, бұл жазулардағы аң аулау үрдісіндегі сурет-таңбалар аңшылыққа қатысты
белгілерді, ру-тайпалардың белгілері немесе таңбалары олардың мекен жайы тайпалық шекара
бөлістерін, малға салынған ен белгілері олардың еншісіндегі малдарын басқалардан ажыратты. Одан
кейін дәстүрлі сенім-нанымдар да осылайша таңбалар арқылы белгіленді.
Егер сауаттылық пен жазу өнерін ұштастыра отырып, қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы мен
әлеуметтік өмір-салтының негізінде енген рухани тұтастық арқылы қарастырсақ халқымыздың хаткерлік
мәдениеті ою-өрнек түрлері мен таңбаның негізінде байқалғанын айтуымызға болады. Біреулер оюөрнектің күнделікті тұрмыста пайдаланатын 200 түрі бар десе [4, 9 б.], кейбір этнографтар қазақ халқына
тән ою-өрнектің мыңдаған түрін жинағандығын білеміз. Әңгіме ою-өрнектің санында немесе атауларында
емес, оның структуралық түзілімі мен мазмұн тереңдігінде. Формальды жағынан ою-өрнек - бейнелеу
өнерінің бір түрі. Екінші жағынан оны оқылуы ұмытылған "алфавит" деп айтуымызға болады. Шығыс
хаткерлік мәдениетіндегі каллиграфия да бейнелеу өнерінің бір түрі емес пе?
Екінші жағынан, қазақ мәдениетін зерттеушілер көбіне ою-өрнекпен бірге емес, бөлек қарастырылып
жүрген өрнек белгінің түрі - таңба деп есептейді. Оның пайда болу жолы да күрделі.
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Кеңес дәуірінде керемет шығармашылық мұралар қалдырған академик жазушы С. Мұқановтың
айтуы бойынша таңба қызған темірмен қарып, малдың жамбасына басылатын, өзге малға емес, тек
жылқыға ғана басылатын белгі. Ол таңба тек үлкен рулардың жылқыларына басылады [5, 30 б.].
Осы сөздерді растайтын Мұқтар Әуезовтың "Абай жолы" эпопеясында мынадай жолдар бар: "Абай
қора ішінде келе жатып, әр топтың тұс-тұсында байлаулы тұрған аттарына қарап, сандарының
таңбаларын көріп, іштен танып келеді. Анау: "көз таңба" дейтін қос дөңгелек - Арғын, Бошан аттары.
Мына біреу "ашамай" таңба Керей. Ал, ана біреу көк ат ше? Е,е, ол "шөміш" таңбалы Найман екен ғой…
Екі жерде арабтың "шын" әрпіне ұқсаған Төре таңбасын да таныды" [6, 115 б.].
Академик жазушы С. Мұқанов таңба жөніндегі ойын одан әрі жалғастырады. Жолаушылап келе
жатқан адам қай рудан екендігі мінген атының таңбасынан белгілі болады. Мысалы, қыпшақтың рулық
таңбасы, жоғарыдан төмен қарай қатар тартқан қос сызық. Оның аты - "әліп".
Н. Наушабаевтың
- "руым қыпшақ болғанда таңбам "әліп" деуі содан. Атақты жазушы осы "әліптің мағынасын түсіндіріп
өтеді. Осы қай "әліп"?
Араб алфавитінде "а" орнына қолданылатын бас әріп "алиф" деп аталады. Біз оны қазақшалап "әліп"
дейміз. Қыпшақтардың "әліп" деп аталатын рулық таңбасы осы араб әлібі десек (солай деушілер бар да),
онда қыпшақ руы Орта Азияға арабтардың, олармен бірге ислам дінінің келуінен әлде қайда бұрын
құралған ел болғандығы ескерілмеген болып шығады. Олай болса, қыпшшақ "әлібін" арабтан алынды
деудің қисыны жоқ. Ендеше, қыпшақтікі қай "әліп"?
Көне түркілерде "әліп" "дақ", "жеке" мағынасында да айтылған. Мысалы, бал ашатын құмалақтың
саны 41 болады. Сонда "қырқын "жұпқа", біреуін "даққа" санайды. Балды (болжауды) "жұп" емес, "дақ"
шешеді. Құмалақшы қырық бір құмалақты үшке бөледі де, төрт-төрттен бөлшектеп, соңғы бөлшектен
"маңдай" аталатын үстіңгі қатарын,ортасынан "белдеу" аталатын орта қатарын, төменнен "аяқ" аталатын
соңғы қатарын шығарады. Солай бөлшектегенде "әліп" қай қатарында тұрса, құмалақшы балды соған
қарап айтады. Қазақтың "әр істің ақырын күт" деудің орнына "әліптің артына бақ" деуі осыдан.
Қыпшақтар әлібі осы болуы мүмкін.
Жалпы алғанда қазақтың рулық таңбалары, көне замандағы әріптер белгісі болуы керек деген
жорамал бар. Олардың әріптік немесе ұғымдық (иероглиф) таңба екені әлі анықталған жоқ. Көңіл бөлетін
бір нәрсе, мұндай таңбалар қазақпен қатарлас басқа халықтар құрамына кіретін руларда кездеспейді.
"Әрбір ру өз руының адамын басқадан ажыратып, тану үшін әр ру өздеріне түрлі белгі салатын
болған. Ол үшін айталық, небір шынашағын кесу, не денесіне щұқып дақ салу (татуировка),ер балалар
жыныс мүшесінің ұшын жауып тұрған терісін қиып тастау (кейін оны мұсылмандар сүндетке отырғызу
деп атады). Содан келіп, ол рулар, өздерінің түрлі аңдардың (барыс, қасқыр, аю, бұғы, қыран) атымен
атап өздерінің шығу тегін солардан бастаған. Оны тотем (пірім) деп түсінген. Сөйтіп алғашқы адамдар
бірігіп, аңға шығу үшін келісіп біркелкі қимыл жасу үшін тіл қажет болды. Әрине, тіл бірден дайын
күйінде дүниеге келген жоқ. Ол бірте-бірте қалыптасты. Алғашқыда тек дауыс шығару, не ымдау арқылы,
қимыл жасап көрсету арқылы адамдар ұғынысқан болса, кейін олар жеке сөздермен түсінісетін болған..."
[7, 48 б. ] Яғни Д. Кішібеков қазақ рулары таңба атаулары мен бейнеленуінің әрбір
өзіндік көркемдік
тарихи ерекшелігі барын ашып түсіндіреді. "Тіл  сөйлесу, түсіну мұқтаждығынан туындаса, жазу – сол
тілді ұзаққа сақтау қажеттілігінен дүниеге келді. Тілдің негізі еңбек болса, жазудың негізі меншік дегіміз
келеді. Алдымен таңба, сосын ру белгісі, ақырында жазу пайда болды. Әріптердің таяқшалардан
басталғаны да содан." [8, 69 б.], - дейді. Ал "Речь и письменность" атты еңбекте ғалым: "Таңбалардың ең
көнесі – бұл петроглифтер мен пиктография. Жартастағы бейнелерде аңдар, адамдар және т.б.
салынған.Кейінірек сурет арқылы өз ойын жұмбақтап, астарлап береді. Бұл жазудың ең алғашқы түрі
әртүрлі бұйымдар болған. Ал хат бірден пайда болған жоқ. Таңбалар әуелі реалды бұйымдарды бейнелеп
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көрсеткен. Кейіннен бұл таңба күрделеніп "жазу" түріне айналды" [9, 14 б.] , - деп нақты мысалдар
келтіреді.
Таңбамен қатар қазақта "ен"деген де белгі бар. Ол төрт түлік малдың бәрінің де құлағына салынады.
Әке балаға енші берсе, енін де бөлектейді. "Жеке шаруа болдың" деудің орнына, қазақтың "еншің басқа,
енің бөлек" деуі содан. Еннің: опық, тілік, сырға, сытық, тесік… сияқты толып жатқан аттары бар. Ен
рулық емес, үйлік немесе отбасылық белгі. Әкеден бала бөлектенгенде "енші" алды деуі содан [4, 30-31
б.].
Болат Байжігітов таңба мен ою-өрнектің қатынасы жөнінде:"Таңбаны біз көшпелі қазақтың
кеңістікті меңгеру барысындағы, нақтылы табиғат көріністерінің немесе ондағы белгілі бір элементтің
образды бейнесі немесе белгісі ғана емес, көзбен бақылауға көне бермейтін субъективті қатынастардың
арасында қалыптасқан, шыңдалған және уақыт аралығында сипаттық нышандары тұрақталып, олардың
арасында объективті белгіге айналған құбылыс категорияларының образды бейнесінің символды көрінісі
деп ұғуымыз керек, - дей келіп, - Ою-өрнек пен таңба, бейнелеу өнері секілді ежелгі тас дәуірінен қатар
қалыптасқан көркемдік жүйе деп айтқанымыз дұрыс болар", - деп тұжырымдайды [10, 108-109 б.].
Әлемдік тәжірибеде таңбаның түрі көп. Ол әлеуметтік материалды өмір мен рухани мәдениетте рәміздік
белгі ретінде еніп отыр. Қазақ өмірінде таңбалардың орны ерекше.
Одан кейін әрі қарай зерттеушілер таңба мен ежелгі түркі алфавитінің сабақтастығы жөнінде
айтады: Н. Келімбетов: "… түрік қағанаты тарихының алғашқы кезеңінде-ақ көне түрік таңбаларына,
яғни ру символдарына ұқсас болып келетін түріктердің өз жазуы өмірге келді. Бұл жазу геометриялық
пішіндегі 38 таңбадан тұрады. Ең бастысы - бұл жазу түрік тілінің фонетикалық ерекшеліктерін айнақатесіз дәл жеткізуге мүмкіндік берді.
Міне, осы көне түрік жазу бертін келе тіл тарихында "Руна" жазуы аталып кетті. Скандинавия
халықтарының тілінде "рунь" деген сөз - "құпия", яғни "сыры ашылмаған" деген ұғымды білдіреді" [11,
28 б.], - дейді.
Міне енді ежелгі кезеңнен бірі қарай Андронов мәдениеті, сақ, үйсін, қаңлы, түркі мәдениеті деп
түзетін болсақ, ол кезеңдерден ағашқа, тасқа түсірілген бейнелер, өрнектер, таңбалар белгілі. Олардың
ішінде хаткерлік мәдениеттің қалыптасуына тікелей негіз болғаны Солтүстік Монғолиядағы Орхон және
Селенга өзендерінің бойынан Н.М.Ядринцев тапқан Түрік қағанаты дәуіріндегі Білге қаған мен оның
інісі, қолбасшы Күлтегін және қағандар кеңесшісі Тоныкөк ескерткіштері еді (1-сурет).
Шығыс Сібір, Моңғолия, Қырғызстан және Қазақстан жерлерінен табылып отырған түрік руникалық
жазба мәдениеті түркі халықтарының тілін, тарихын, этногенезін, географиясын, рухани мәдениетін, жазу
дәстүрін, сенімі мен дүниетанымын түсінуде ерекше құнды ескерткіш болып табылады.
Мұқтархан Оразбайұлы:"Түрк жазуы - түрік хандығын құрған Естемес, Түмен, Күлтегін сияқты ел
басшылары 552-744 жылдары кең қолданған жазу. Уақыт өте келе бұл түрік жазуын қолдану сиреп, ол
кейін түріктердің өздері оқи алмайтын "өлі жазуға" айналды. Дегенмен көне түрік жазуларының
нышандары халқымыздың рулық таңбаларында сақталды" [12, 6 б.], - дейді.
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1-сурет
Қазақ халқы өзінің алғашқы жазулары мен сызбаларын ертеде тұз қосқан шикі сүтке қазанның түп
күйесін араластырып қарасия жасап қолданған. Осы әдіспен немесе тұз қосылған сүтпен әртүрлі мата,
киізге ою-өрнек сызу өнері халқымызда расында қазірге дейін қолданылып келеді. Осымен қатар қазақ
халқы жазғытұрым жылқы түлегенде, әсіресе көк жылқыда болатын "қан темір", "қына-неке" деп
аталатын арам қанды сығып алып, оны суға езіп сия орнында қолданған және тағы да сары май, құйрық
май, малдың ыстық қаны, жаңа сойылған малдың бауырлары сияқты майлы заттарға қазанның түп
күйесін жоса қатарлы түрлі-түсті топырақтар араластырып жасаған бояулары жуыр маңда өшпейтін сыр
болған. Мысалы, осындай бояулармен Алтай тауының Қытайға қарасты бөлегіндегі атақты "Қалуын
арасаны" бойындағы тастарға XX ғасырдың басында жазылған жазулар тіпті онан да ұзақ ғасырдан келе
жатқан тас үңгірлердегі сызбалар қазір де толық сақталып тұр.
Барлығымызға мәлім, қазақты құраған тайпа-рулардың барлығының таңбасы тым арыдан жалғасып
келеді. Таңбалардың жартас суреттерімен бірге немесе айрым тасқа қашалған түрлері, заттарға басылған
түрлері тым арыдан бастау алғандығы анық. Бұл көшпенді халықтың шаруашылық еңбегі мен күнделікті
тұрмысынан туындаған бай мазмұнға ие тарихи деректер осы алуан түрлі таңбалар жартас суреттерімен
бірге де "Мықтың үні" деп аталатын үйінді тастарда, қада тастарда да өте көп ұшырайды. Кезіктіріп
отырған осы таңбаларды халқымыз бұрыннан мал-мүліктеріне, шекара (қыстау, жайлау) белгілеріне
қолданып келгенін, бұл таңбалар жартас суреттеріндегі кезігетін таңбалармен ұқсас екенін айқын
танимыз. Ендеше қазақ таңбалары ешбір себепсіз қалыптаспаған екен. Ал осы таңбаларды қазақ халқы
ерте қолданған көне жазулармен салыстырсақ ұқсастықты айқын байқаймыз. Міне бұдан қазақтың
таңбаларының түп тегі жазу екен деген ой туындады (2-сурет).
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2-сурет
Жалпы алғанда ертедегі адамдардың осы суреттер арқылы өз ой-пікірін бейнелеуі ұзақ тарихи
барысқа созылған.Міне осындай ертедегі адамдардың өзара қарым-қатынасы табиғатпен қатынасы
бейнеленген жазуды ғалымдар кейінгі кезде сурет жазуы немесе пиктографиялық жазу деп атады.
Пиктографиялық жазу, латынша "пиктус" - салынған сурет деген мағынаны білдіреді. Яғни: "Заттар, ісәрекетті я пікірді шартты таңбалар арқылы білдіруге бейімделген ертедегі сурет жазу" [13, 123 б.]. Бұл
жазу ойды сөзбен емес, тек бейнелеу арқылы білдіреді. Тарихқа көз жіберсек басқа да мәдениетті
халықтар секілді қазақ халқының жазу тарихы да тым арыдан бастау алатынын байқау қиын емес. Қазақ
халқын құраған ежелгі тайпалар мекенінен (мысалы: Алтай, Тарбағатай, Хан Тәңірі, Алатау
қойнауларынан; Орхон-Енисей, Ертіс, Есіл, Іле, Шу, Сырдария аңғарларынан) жартастарға қашалған
суреттер мен сызбаларды кездестіреміз. Бұл суреттер мен сызбалардың бірсыпыраларында ой еңбекке,
тіршілік қамына, түрлі нанымдарға қатысты жүйелі уақиға бейнеленгенін оңай аңғаруға болады. Міне
бұлар біздің ата-бабаларымыз қолданған пиктографиялық жазулар (сурет жазу) болып табылады.
Қоғамдық орта қашан да адамдардың қоғамдық қатынасын белгілеп отырады. Айтылған сурет
жазулардың бәрі де ертедегі қазақ тегін құраған ұлыстардың таным көзқарастарынан туындаған
тапқырлықтар.
Міне, біз бұл сипаттамаларымыздан адамзаттың алғашқы кезіндегі жазуы – жартас беттеріндегі
таңба бейнелер мен қыш-көзелерде кездесетін өрнектердебелгілібір модельдік пішіндердің бар екендігін
байқаймыз. Бұл хаткерлікті өз ішіне қамтыған бейнелеу өнерінің адамдарға эстетикалық ләззат ретінде
бағышталған бастауларының бірі болмақ.
Хаткерлік жазудың жарыққа шығуымен бірге дүниеге келіп, жазу өнерінің өркендеуіне байланысты
дамып, кемелденіп отырған. Сонымен қатар, хаткерліктің өз даму жолында сонау көне түркі
жазуларымен астасып жатқанын көреміз. Халықтың өркендеп дамуы, кемелденуі оның қандай
құндылықтарды негізге алатынына, басқа халықтармен, мемлекеттермен қандай қарым-қатынас
жасайтынына байланысты. Сондықтан қазақ жазба мәдениетінде хаткерліктің алатын орны зор. Атабабамыздың ата мекені болған осы ұлан-ғайыр қазақ даласында аса мол жартас суреттері бар, тіпті
жасаған ыдыстарына да дала хайуандарынан арқар, тау теке, арыстан, жолбарыс суреттері айшықталып
ойылған. Міне, осылардың бәрі ертедегі қазақ тегін құраған ұлыстардың таным көзқарастарының
бейнелері есептеледі. Шындығында кең байтақ қазақ сахарасындағы жартас суреттер және ойма суреттер
қазақ ұлтын құраған ата-бабаларымыздың табиғатқа, өсімдікке, төрт түлікке, ата-баба аруағына табынған
философиялық ой-сана өркендерімен тоғысып жатады. Қазақ хаткерлігінің қалыптасуы біздің атабабаларымыз өздерінің өмір сипатының қажетіне сай әуел баста пиктографиялық жазуды тапқырлап, оны
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ұзақ тарихи дәуірлерге дейін қолданғандығына тарих куә. Кейін келе аспан денелерінің адамның, аңқұстың, өсімдіктің, үй-мүліктің, қару-жарақтың суретін толық сызбай оның негізгі белгілерін бейнелейтін
болған.Мұндай ойма мұралар қазақ даласында көптеп кезігеді. Бұл сурет жазудың мағыналы жазуға
қарай бет алғанын сипаттайтын идеографиялық жазудың (ерекше ой-идея дегенді білдіретін бейнелі
жазудың) дәлелі болып табылады. Бұл таңбалардың кейбіреулері кейінгі түркі руникалық жазудың
әріптерінде пайдаланғанын көрсек, кейбіреулері қазақтың қазіргі тайпа-руларының малға басатын
таңбаларында, ру басыларының мөрлерінде заманнан заманға жалғасып келе жатқанын байқау қиын
емес. Осы тұрғыдан таңбаның тегі бейнелі жазу деуге де болатыны сияқты бұдан мынадай тұжырым
жасауға болады. Біздің ата-бабаларымыз саналатын ежелгі адамдар сурет жазуын қолданған.Олардың
сурет жазулары бірте-бірте мағыналы жазуға айналған. Осы мағыналық жазулардан дыбыстық жазу
туындаған.
Мұнда біз қазіргі жазудың түп-тегі сурет жазудан дамығандығын философиялық таным теориясы
бойынша зерттеп түсінуіміз керек. Жоғарыдағы баяндаған сурет жазу бейнелі жазу мұрағаттарынан, ерте
заман адамдары да хаткерлік өнеріне, көркемділікке көңіл аударғанын және оны барған сайын ажарлап,
айшықтап дамытып, кемелдендіріп отырғанын анық аңғаруға болады. Осындай ұлттық кодымыз болып
табылатын мәдени мұраларымызды, әсіресе туркі жазуларымен астасқан хаткерлік өнерімізді табысты
жаңғыртуымыз керек. Замана сындарынан сүрінбей, озық дәстүрлеріміздің бірі ретінде ұлттық-рухани
тамыры ретінде алғышарттардың бірі болып табылуына біз әрдайым себепкер болуымыз қажет.
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ӨНЕР ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ
Өнер қызметкерлерді оқыту - қызметкерлердің білімінигеруді және стратегиялық жоспарларын
жүзеге асыруға ықпал ететін ұйымдастырылған, жүйеленген және ұтымдыпроцесс. Қазіргі заманғы
жаһандану жағдайында және қоғамның ақпараттандыру проблемасы өткір және өзекті болып табылады,
өйткені ақпараттың теңдессіз өсуі жұмыс орнында өнер ортасында жүрген әрбір қызметкері жедел,
уақытылы,жасаған ісі тиімді болуы тиіс.
Өнер персоналдарын дамыту - қызметкердің өсуіне байланысты кәсіптік оқыту, біліктілігін
арттыру, мансаптық жоспарлау әдістерін және бағдарламаларын ұйымдастырудан тұратын өзара
әрекеттесу үдерісі. Біліктілігін арттыру қызметкерді өнердегі мәселелерді шешу, еңбек функцияларын
және мансаптық мүмкіндіктерді жүзеге асыру үшін оқытуды және қайта дайындауды қамтиды.
Қызметкерлерді «дамыту» және «оқыту» ұғымдары өздерімен бірдей байланысты болуы керек.
Қызметкерлерді оқыту бағдарламалар шеңберінде жүзеге асырылады және қызметкерлерді дамытудың
құрамдас бөлігі ретінде, сондай-ақ қызметкерді оқыту және мансапты дамытуды жоспарлау болып
табылады.
Бүгінгі күні қызметкерлерді дамыту және оқыту - бұл кез-келген өнер ұйымының өзінің өмір сүруі
мен дамуы кезінде кездесетін проблемалары. Оқыту курстары мен бағдарламаларының сапасы мен саны
төмен сатыдан улкен бір өнер орталығына қарай өзгереді. Маманды даярлаудың және дамытудың сапасы
мен саны келесі факторларға әсер етеді.
Өнер ұйымдары өз қызметкерлерін оқыту мен дамытуға жүйелі тәсілдерді пайдаланады.Қазіргі
заманғы корпоративтік жүйе кадрларды даярлаудан және біліктілігін арттырудан ғана емес,
қызметкерлердің кәсіби құзыреттілігін дамытудың негізгі компоненті болып табылады.
Құзыреттілік - ұйымның стратегиялық мақсаттары мен корпоративтік құндылықтарын ойдағыдай
іске асыруға ықпал ететін білімі, дағдылары мен тәжірибесі нәтижесінде белгілі бір жағдайда адам мінезқұлқының өзіндік нысандары.
Өнер саласында кәсіптік құзыреттілік - қызметкердің мінез-құлық үлгілері,еңбек функциясы мен
кәсіби тапсырмаларына барынша қол жеткізуге кепілдік береді.Өнер ұйымдарының процесті
ұйымдастыру саласында ұйымның міндеттері мен алға қойған стратегиялық мақсаттарын шешу үшін
158

қызметкерлердің еңбек құзыреттілігін арттыру персоналды дамыту мен оқытудың мақсаты болып
табылады.
Кадрларды даярлау және дамыту жүйесі үнемі дамып келе жатқан ұйымның принципі бойынша
қалыптасады.Тиісті түрде ұйымдастырылған жүйенің кепілі - нарықтық экономикадағы өзгерістерге
жауап берудің икемділігі, көптегалынған білімдер мен дағдыларды пайдалану.Кәсіптік оқыту - жаңа
мастер класстарда білімін, дағдыларын немесе қабілеттерін өнер қызметкерлеріне тікелей беру процесі.
Оқыту пәні: білімол өнер - қызметкердің жұмыс орнында өз міндеттерін атқаруы үшін қажетті
теориялық, әдістемелік және тәжірибелік білімдерін алу;
дағдылар - белгілі бір жұмыс орнында қызметкерге жүктелген міндеттерді орындау мүмкіндігі;
дағдылар - алған білімдерін іс жүзінде қолдану қабілеті жоғары, дағдылар өздігінен өзін-өзі
басқаруды қалыптастырған кезде мұндай жұмысты меңгеруді меңзейді;
өнер саласындағы байланыс режимі (мінез-құлық) - адамның тіршілік әрекетінің нысаны,
қоршаған ортамен қарым-қатынас жасау процесінде адамның іс-әрекеттері мен әрекеттерінің
жиынтығы,жұмыс орнының талаптарын қанағаттандыратын мінез-құлықты дамыту,өнер саласындығы
әлеуметтік қатынастар, қарым-қатынас дағдылары .
Өнер саласында кадрларды даярлау және кәсіби даярлау - бұл қызметкерлердің, сондай-ақ сол
процестің екі жағының біліктілігін арттырудың негізгі бағыты. Оқу барысында адам интеллектуалды
дамытады, белгілі бір процестерді талдай алады, ал оқыту тікелей орындалатын жұмысқа қатысты білік
пен білім алуымен байланысты. Өнер саласындағы маманғы кәсiби бiлiм беру жүйесi өнер сыхынасында
қажеттiлiгiне және жаңашылдыққа қабiлеттi болу қабiлетiн арттыруға тиiс.
Өнер саласына оқыту циклі оқыту қажеттіліктерінің анықтамасынан басталады. Осы мақсатта
қызметкердің қолда бар және қажетті деңгейінің арасындағы сәйкестік дәрежесі анықталды. Оқу
қажеттіліктері мен ресурстарын (уақытша, материалдық,) талдау негізінде білім беру жоспары құрылады,
оқыту мақсаттары анықталады, сондай-ақ оның тиімділігін бағалау критерийлері.
Оқытуды басқарудағы негізгі мәселе өнер ұйымның осы саладағы қажеттіліктерін анықтау болып
табылады, ол ұйым қызметкерлерінің біліктілігі мен білімі мен олардың білімдері мен дағдылары
арасындағы талаптарға сәйкес келмеуін анықтайды.Жеке қызметкердің кәсіптік даярлығы қажеттілігін
анықтау бірлескен жұмысты талап етеді.
Бөлімінің күшімен,өнер саласындағы қызметкердің өзі және оның жетекшісі. Әрбір тарап осы
мәселе бойынша өзінің көзқарасын айқындайды, өнер ұйымдағы ұстанымымен және кәсіби даму
процесінде ролімен анықталады.
Өнерқызметкерлерін жүйелі оқыту олардың мүмкіндіктерін барынша толық ашуға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта қызметкерлерді дәстүрлі оқыту мен қайта даярлауды ғана емес,олардың қажеттіліктеріне
жауап беретін оқыту мен дамытуды жүзеге асыруға ұмтылады.
Өнер тренингтері кадрларды персоналды кең ауқымды тапсырмаларды дұрыс шешу үшін
дайындауға және жұмыста тиімділіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге арналған. Сонымен қатар, ол
қызметкерлердің білім деңгейін көтеру және қажетті кәсіби өнер маманының дағдыларын дамыту ғана
емес, сондай-ақ бүгінгі шындыққа сай құндылықтар мен көзқарастар жүйесін қалыптастыруға және халық
алдында өзін көрсету стратегиясын қолдауға мүмкіндік береді.
Бәсекеге қабiлеттiлiгiн жоғарылату процестерiнде және ұйымдастырушылық дамудың рөлiнiң
жоғарылауы мынадай факторларға байланысты болады .
Біріншіден, өнер қызметкерлерін оқыту –өнер ұйымның стратегиялық мақсаттарына қол
жеткізудің маңызды құралы. Ұйымның барлық деңгейлерінде жұмыс тиімділігін жоғарыламай тұрақты
түрде өсіп келе жатқан бәсекелестік жағдайында компанияның тиімді жұмысы мүмкін емес. Жоғары
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нәтижеге жетудің негізгі кедергісі қызметкерлерді оқытудың жеткіліксіз деңгейі ғана емес, өнер
ұйымның түрлі деңгейлерінде жұмыс істеудің ескі тәсілдері болып табылады.
Бұл кедергілерді, егер қызметкерлердің барлық санаттары үшін оқытудың әртүрлі нысандарын
және оқыту бағдарламаларын қамтитын, ішкі оқыту саласында жаңа саясат әзірленіп, енгізілсе ғана,
еңсеруге болады.
Екіншіден, білім беру ұйымның адами ресурстарының құндылығын арттырудың маңызды құралы
болып табылады. Кейбір өнер ұйымдар өз қызметкерлерін оқытуға жеткілікті көңіл бөлмейді, өйткені
олар қажет болған жағдайда қажетті біліктілігі бар мамандарды тарта отырып, оқуды қажет етпейтінін
ескере отырып, шығындарды қажет етпейді. Алайда, ерте ме, кеш пе, кез-келген ұйымның басшылығы
сөзсіз,егер сіз өзіңіздің қызметкерлеріңіздің білім деңгейін көтеруге және кәсіби біліктілігін арттыруға
ақша салмайтын болсаңыз,онда ұйымның адамдық ресурстарынан қайтару жыл сайын кем
болады.Кадрларды даярлау және дамыту жүйесі арқылы ұйым өз мақсаттарын іске асырады және
проблемаларды шешеді, себебі білікті өнер кадрларының жетіспеушілігі немесе қажетті
құзыреттіліктердің жетіспеушілігі және төмен деңгейі бар нақты проблемалар болуы мүмкін.Егер осы
кемшіліктер анықталса,жүйені құру осы проблемаларды шешуге көмектеседі:
-Қайтарылмайтын ақшалай қаражат;
-Егер жүйе соңғы нәтиже бермесе, ақша жоғалған деп саналады;
-Өне қызметкерлері мен олардың басшыларының жұмыс уақытын жоғалту;
-Оқыту оқу мақсатында жүргізіледі;
-Өнер ұйымның мақсаттары мен стратегиялық жоспарларына сәйкес келмейтін оқытудың дұрыс
емес әдістері, нысандары мен құралдары;
-Білімді қызметкерлер басқа жаңа білімдер мен дағдыларды қолданады.
Өнер кадрларын даярлау мен дамытудың тұрақты және үздіксіз жүйесін құру кезінде оқыту
бағдарламаларын және даму тренингтерін дұрыс жасау және дамыту арқылы алдын алуға болатын
тәуекелдер пайда болады
Нарықтық жағдайдағы тез өзгерістер жағдайында жарқын таланттар мен жаңа идеялар бәсекеге
қабілеттіліктің өнер адамының жоғары деңгейін қамтамасыз ете алады.Өз қызметкерлерін оқытуға
қаражат жұмсауға дайын ұйымдар, кәсіби деңгейін жоғарылатқан қызметкерлердің күрделі мәселелерді
тез және тез шешуге қабілетті екендігіне, туындаған мәселелерге барынша оңтайлы түрде жауап табуға
және жиі қиындықтарды жеңе алатындығына сенімді бола алады жұмысында олар өз кәсіпорнына деген
жоғары міндеттемеге ие болады, оны толық күшпен жұмыс істеуге даярлығы жоғары болады .
Өнер ұйымдарын басқарудың заманауи тәсілдері қызметкерлердің басқа барлық ресурстарды
пайдалану тиімділігін анықтайтын негізгі фактор ретінде қарастырылады. Еңтабысты отандық және
шетелдік өнер ұйымдарының тәжірибесі көрсеткендей, қызметкерлерді инвестициялау, қызметкерлердің
өсуі үшін жағдай жасау және олардың кәсіби әлеуетін арттыру таза өнер,кәсіптік міндеттерді шешуге
бағытталғандан екі-үш есе жоғары табыс әкеледі.
Үшіншіден, қызметкерлерді уақтылы оқытусыз ұйымдық өзгерістер үлкен кедергі немесе мүмкін
емес.
Бүгінде өнер нарығы боялған жоқ. Ол белгілі бір санаттағы жұмысшылардың ең жоғары сапасына
немесе бір мөртабанның немесе кез-келген басқа шеберхананың ең жоғары өнімділігін қаламайды.Нарық
өнер сүйер қауымның үнемі өзгеріп отырған сұранысын уақытылы және сапалы қанағаттандыру
қажеттілігін талап етеді.Мұндай ақпарат, әдетте, жоғары басшылыққа ие, бірақ оның өкілдері
проблеманы жиі елеусіз қалдырады, қызметкерлерді басқару жөніндегі маманға оқу бағдарламасын
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дербес әзірлеу немесе қызметкерлердің мансаптық даму саясатын әзірлеу және оларды компанияның
стратегиялық мақсаттарына сәйкес келтіру.
Даму процесінде кімге, неге, неге және қалай үйрету керек. Өнер қызметкерлерін оқыту мен
дамытудың корпоративтік жүйесін құру кезеңдерін қарастырайық. Оқу бағдарламаларын аяқтағаннан
кейін қызметкерлері жұмыс процесінде білімді пайдаланудың және негізсіз шығындардың
проблемаларына тап болмайтындығына көз жеткізу үшін күтілетін нәтижелерді анықтау қажет. Бұл
мәселе жақын арадағы жылдарда компания табысқа жетуді көздейтін мақсаттарды анықтаумен тығыз
байланысты.
Өнердегі өзгерістерін үдерісін ескере отырып, сарапшылар көбінесе олардың жолында елеулі
кедергі қажетті ресурстардың жоқтығы немесе бәсекелестердің шабуылдары емес, өздерінің
персоналының қарсыласуы болып табылады. Қарсыласу бірнеше себеппен туындауы мүмкін, олардың
арасындағы ең көп кездесетіндер :
- Жаңа ортада қажетті қызметкерлердің білімі мен дағдыларының болмауы;
- Өнер маманының өзіне деген сенімсіздік;
- Қызметкерлердің мінез-құлқын анықтайтын құндылықтар мен;
- Басымдықтардың ескі жүйесі;
- Жаңадан қорқу, өз күшіне сенімсіздік;
- Мақсаттарды және өзгерістерді енгізу түсіну;
- Жеткіліксіз өзгерістерге деген қызығушылық.
Тіпті өзгерістер процесіне персоналдың қарсыласуының ықтимал себептерінің тізбесіне
қарамастан, қызметкерлерді тиісті оқытусыз қызметкерлердің өзгерістеріне мүдделі қолдауды есепке алу
қиын. Ұйымдастырылған, мұқият ойластырылған және уақтылы дайындалу тежеу күштерін жеңуге және
өзгерістердің табысын қамтамасыз етуге қабілетті.
Адамды оқыту үдерісі оның саналы өміріне байланысты. Білім алудың мақсаты – алған білімін өз
көрермендеріне паш ету. Білім беру деңгейі, ғылыми және мәдени деңгейл, сондай-ақ әлеуметтік
қатынастардың талаптарымен анықталады. Білімжалпыжәнекәсіби болып екігікебөлінеді .
Жалпы білім беру мектептерде, лицейлерде, интернаттарда және т.б. болуы мүмкін. Кәсіптік білім
беруді кәсіптік техникалық мектептер, техникалық мектептер, колледждер, университеттер, академиялар,
институттар, бизнес мектептер, білім беру орталықтары және т.б. қамтамасыз етеді.
Білім беру үздіксіз болуы керек.
Үздіксіз білім - бұл барлық жастағы және ұрпақ үшін ашық адамдарға ашық және оның өмір бойы
бірге жүретін, оның тұрақты дамуына үлес қосатын, білімді, дағдыларды,білімді және әдістмерді
меңгерудің үздіксіз үдерісіне қатысатын осындай білім беру жүйелерін құруды көздейтін, жеке тұлғаны
қалыптастыру процесі және принципі.Мінез-құлық (байланыс).Үздіксіз білім алу тек қана оқыту емес,
сонымен қатар өзгеріп отыратын жағдайларға қайта даярлау және тұрақты өзін-өзі тәрбиелеуді
ынталандырады .
Оқудың үш тұжырымдамасы бар.Біліктілікті арттырудың тұжырымдамасы басынан бастап тиісті
орынға дейін қоғамдық немесе болашаққа жақын. Бұл тренинг өте қысқа мерзім ішінде тиімді, бірақ
қызметкер тұрғысынан жұмысшы сыныпты сақтауға көмектеседі, сондай-ақ өзіндік құндылық сезімін
арттырады.
Көп қырлы оқыту тұжырымдамасы экономикалық тұрғыдан тиімді, өйткені ол қызметкердің ішкі
және өндірістік емес мобильділігін арттырады. Дегенмен, ең соңғы тәуекел - ұйымның немесе онымен
жұмыс істейтін елдің тәуекелі, себебі ол тиісті жұмыс құжатымен байланысты таңдау мүмкіндігі бар,
сондықтан оны таңдау мүмкіндігі аз .
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Персоналды бағдарланған оқыту тұжырымдамасы - дұрыс адам жасаған адамның қасиеттерін
дамыту немесе практикалық тұрғыда оны сатып алу. Бұл тұжырым бірінші кезектеғылыми зерттеулерге
қабілетті және талантты көшбасшы, стажер және т.б. бар қызметкерлерге.
- Білім, яғни, білімалушы; әдіснамалық және практикалық жұмыс, өз жұмысын атқару үшін
қызметкердің өз міндеттерін орындауы үшін қажетті әдістемелік және нормативтік-құқықтық актілер;
-Біліктілік, яғни. қызметкерге белгілі бір жұмыс орнында жүктелген міндеттерді орындау
мүмкіндігі;
- Шеберлік - әлемдегі білім туралы жоғары деңгейдегі практикада;
Адамдармен жұмыс істеу дағдысы - бұл саналы өзін-өзі дамытуға бағытталған жұмыстарды
меңгерудің осындай шарасы.
Ауызша оқытудың анықтамасымен және оның мәнін ескере отырып, оқыту үш түрге бөлінуі
мүмкін: дайындық; қайта даярлау жане біліктілігін арттыру.
Өнерде білім беруде жұмыспен қамту көздері:
-қол жеткізген нәтижелер;
- жеке даму жоспарлары;
- қосымшалар мен жұмыскерлердің өз ойлары;
- стратегиялық кәсібі орынды дамыту.
Жобаның анықтамасынан кейін олар оқу бағдарламасына дайындала бастайды. Білім беру
бағдарламаларын әзірлеуді ұйымның өзі де, компаниялар да жүзеге асыра алады. Әрбір нақты жүйеде
таңдау бір-бірінің кемшіліктерін талдаумен анықталады және әрбір кемістіктің кемшіліктері анықталады.
Оқыту өнер қажеттілігін анықтауға көмектесетін әдістер: сенімділік, ұйым жұмысында
практикалық қолдану, персоналдың барлық санаттарына қажеттілік, зерттеу нәтижелерін оңайлатылған
алу және өңдеу, ең төменгі қаржылық шығындар.Содан кейін сауалнама жасалды, зерттеу жүргізілді және
қажеттіліктер туралы барлық қажетті ақпарат жиналды, алынған мәліметтерді біріктіру және сапалы білім
арқылы шешілетін негізгі мәселелерді анықтау керек.
Өнер ұйымдарда жүйені құру ұйымның кемінде үш деңгейінде болуы керек. Бірінші деңгей
біліктіліктерді дамыту және қызметкерлердің біліктілігін арттыру кезінде оқытудың стратегиялық
менеджменті болып табылады, осылайша нарықтық өзгерістерге белсенді және тиімді әрекет ету үшін
кепілдіктер мен шарттарды жасайды.
Білімді өнер қызметкері жаңа міндеттерді орындауға және еңбек функцияларын және
жауапкершіліктерін тиімдірек атқара алады. Әрбір көшбасшы оның бөлімшесінде өз бағыныштыларын
оқытуды ұйымдастырады және белгілі бір дағдылар мен білімді дамыту қажеттігін түсінеді және түсінеді.
Сондай-ақ, желілік өнердің мансаптық өсуге қатысады, ынталандыру жүйесі және өнердің жемісін көру
үшін, қызметінің нәтижесі үшін жауап береді.
Біліктілікті жетілдірудегі жетістіктерді қалыптастыру алгоритмі таңдап алынған белсенді және
реактивті тәсілге тәуелді болады.
Оқытудың практикалық үлгісі - белгілі бір табиғаттың болуы және оқытудың басты мақсаты оны
құру. Прогрессивті оқыту және өнерлік ұйымдық стратегия болашақта ұйымның стратегиясына
байланысты қиындықтарды болдырмау үшін жүйелі жүйелік тәсілдерді жүзеге асырады.
Мамандарды және мамандарды тиімді дайындаудың негізі оқу курсын жоспарлау болып
табылады.Осыған байланысты, компанияларға белсенді және реактивті көзқарастар шын мәнінде ұзақ
мерзімді (стационар), сондай-ақ білім беру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шараларды қысқа мерзімді
жоспарлау арқылы ұсынылады.
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Біліктілікті жоғарылатудың ұзақ мерзімді жоспарлауы ертерек әрекет ету жүйесін ұйымдастыру
және келешектегі бастамалар немесе келешектегі болашақ жобалар үшін болашақ іс-әрекеттер үшін негіз
болады .
Жоспарланған деңгейде жоспарлау бір жылдан аспайтын мерзімге жүзеге асырылады. Сонымен
қатар логотиптің сапасын жақсарту әдістерін және сапасын дұрыс таңдау және сапаны жақсарту үшін
алғышарттарға сұранысты қалыптастыру үшін бірінші ондыққа ерекше мән беріледі.
Білім алудың алғышарттары үшін және жоғары біліктілік деңгейін бюджеттеу - бұл оқыту
шығыстары деңгейінде анықтау үдерісіне қатысты .
-Қызметкерлерге арналған кәсіби дайындық бойынша, уақыттың жалпы балансында немесе
индикатор білім беру саласындағы кәсіптік білім беру бағдарламасының салыстырмалы мөлшерін
анықтауға мүмкіндік береді;
-Бір оқушыға арналған кәсіптік оқыту сағаттарының орташа саны жанама білім беру
шәкірттерінің білім беру шкаласымен байланысты;
- Кәсіптік оқытудың жалпы құны үш компоненттен тұрады;
-Жалпы шығындар жанама шығындар жане жоғалған өнімділік;
-Өнер көлеміндегі шығындардың үлесі қызметкерлерді оқытуға бір теңгеден өнімнің қанша
тиынын жұмсайтынын көрсетеді;
- Ұйымның бір мүшесі үшін оқу шығындары - бұл бір-бірден оқытуға жұмсалған қаражат сомасы.
Қазіргі Қазақстанда кәсіби білім беру жүйесі.Осы саладағы қызметкерлерді оқыту проблеманы
шешпейді керсінше кадр тапшылығы. Қызметкерлер арасында, қызметкерлер құрамының үлесі 45 жасқа
дейінгі жастағы адамдар 9%, 46 жастан 55 жасқа дейін - 36%, 56 - 65 жас жыл - 39%, 65 жастан жоғары 16%, яғни, мекемелердің басшылары арасында зейнеткерлік жастағы адамдардың үлесі 55% -дан асады .
Жұмысшылар мен мамандардың үнемі тапшылығы бар орта деңгейдегі ең танымал: сахна
орнатушылары, суретшілер-декораторлар, артистер, суретшілер-макияж суретшілері, дыбыстық
инженерлер, жарықтандыру режиссерлері, суретшілер- көбейткіштер Стратегиялық жоспарларды
мысалға ала отырып театрды қарастырсақ:
2017 – 2018 жылдарға арналған бұрынғы кезеңде өткен жылдың қорытындысы бойынша 2018
жылдың соңында әзірленген бағдарлама бір жыл бұрын түзетіліп,яғни жаңа редакцияда 2017-2018
жылдарға есептелінуі тиіс.Стратегиялық жоспарлаудағы бұл қозғалыс өте маңызды, себебі ол келесі
күнтізбелік жылда жоспарлаудың объективті себептерін көрсетеді.Осы жоспарлауға қатысты қандай
тренеингтер,қандай мастер кластар өту керектігін жоспарлай аламыз.Театрдың даму тұжырымдамасының
жуық құрылымы:
- Театрдың шығармашылық-өндірістік және қаржылық қызметін талдау;
- Шығармашылық бағдарламаның қалыптасуы мен іске асырылуын талдау;
- Репертуардың және илектеу постерінің қалыптасуы;
- Труппаны қалыптастыру және жұмысқа орналастыру;
- Театрдың маркетингтік қызметін талдау;
- Маркетинг, қаржы жинау және PR-қызметі;
- Компанияның стилі;
- Экономиканы және материалдық-техникалық базаны талдау;
- Театрдың табысы;
- Театр шығыны;
- Еңбек өнімділігі;
- Материалдық-техникалық базаның жағдайы;
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- Театрды дамыту тұжырымдамасы;
- Миссия.
- Дамудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттері.
Театрдың даму тұжырымдамасына қарай театр қызметкерлері өз біліктілігін жоғарылатады.
Ұйымдарды басқарудың заманауи тәсілдері қызметкерлердің басқа барлық ресурстарды пайдалану
тиімділігін анықтайтын негізгі фактор ретінде қарастырылады. Еңтабысты отандық және шетелдік
компаниялардың тәжірибесі көрсеткендей.
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PATH OF INNOVATION DEVELOPMENT OF POLYCHROME PAINTING DECORATION OF
CHINA CERAMICS IN THE NEW AGE
Tang Qingqing
(Jingdezhen Ceramic University, CHINA)
Abstract
Thepolychrome painting in the new age not only inherits the traditional Chinesecoloredpainting
manifestation mode and aesthetic taste, but also mixes together the outstanding skills of contemporary art
painting. This paper analyzes, summarizes and concludes the new materials, new techniques, new processes and
new ideas that influence the development of polychrome paintingdecoration in the new era, and attempt to find an
innovation road of polychrome painting decoration under the trend of modern diversification.
Key words: New era, Polychrome painting decoration, Innovation, development, Influential factors
techniques, processes and ideas springing up, which
provides a good development space and uncommon
historical opportunity for the innovation and
development of polychrome painting decoration

Introduction
Learning and inheriting traditional art and culture
has motivated the creative enthusiasm of artists of a
country and a nation. Advanced ceramic materials,
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As a kind of colorceramic glaze, polychrome
painting was first introduced into China from western
countries in the late Qing Dynasty and early Republic
of China. It is the same as the ancient color, powder
color, etc., one of the gimmick with commonly used
adornment on ceramic glaze, which is usually painted
on porcelain white body and then baked at a low
temperature of 700 to 850 degrees. The form of
polychrome painting adornment is very rich,
including decal, brushing decoration, air brush, flat
pen, depict gold to add color, overdye printing gold,
acid gilding and so on.
The notion of the new period can be understood
as a concept of time. The second volume of the
history of the Communist Party of China (CPC) writes
that “the Third Plenary Session of the Eleventh
Central Committee held in December 1978 has
achieved a great turning point in the party's history
since the founding of the People's Republic of China
and ushered in a new historical period of reform and
opening up in China.” From this, the new period can
be interpreted as from the Third Plenary Session of
the Eleventh Central Committee until today. In this
period, our economy is in fast growth, which is also
the important period when adornment of polychrome
painting of ceramics develops .
1 Overview of polychrome painting decoration in
new period
Since 1978, China has entered a new historical
age, and social stability has brought about the flourish
of various artistic forms. Polychrome painting is no
exception, ceramic artists have been constantly
attempting creatively in polychrome painting
decoration art, and have explored a large number of
excellent polychrome painting art works with
individual styles. In the new era, polychrome painting
decoration breaks through the limitations of
traditional materials and techniques, expands the
space of manifestation pattern, and is more free in
artistic creation, thus making polychrome painting art
enter the period of an elegant style., and the themes
involved are more extensive than before, including
traditional birds, beasts, insects, fish, strange
mountains and spectair-conular, powder and paint

figures, etc., as well as fragrant thoroughwort,
exoticism, modern life and other decorative themes
with a long artistic conception. In the technology of
expression, in addition to the traditional emphasis on
the sense of hand painting, exquisite ink color gold
painting and mass production of decal paper, pearl
glaze color, classically elegant color, agate color,
finger painting also appear, which is inseparable from
the continuous exploration and in-depth research of
polychrome painting artists on the polychrome
painting process. Furthermore, the number of artists
engaged in polychrome painting art creation is
unprecedented, both Jingdezhen indigenous famous
artists and out-of-town artists competitively try to
explore polychrome painting art. Artists in
Jingdezhen, who are either good atsoft color, ancient
color, or color glaze, etc., all are trying apply new
color technology to better combine or perfect their
artistic creation.
2 The enlightenment of the time and culture to the
innovation of new color decoration
2.1 The new age opens a new world of new color
decoration
The new era has a new look, the era has endowed
ceramics a lot of new connotation, especially the new
color decoration, which keeps pace with the times in
the aspects such as decorative content, application
range, technique inheritance, and has initiated and
improved many forms, as well as enriched the
inheritance forms of new color art and people's pursuit
of beauty.
Firstly, with the combination of folk inheritance
education and college teaching, new approaches of
polychrome painting decoration creation in the
historical background of the new era. Over millennia,
the continuation and development of ceramics are
mostly carried out in the way of inheritance from
master to apprentice. Since the new era, with the
spring wind of reform, the ceramic industry has
revived rapidly, and the status of porcelain makers has
also been enhanced, and gradually, the mode of
transferring of folk master and apprentice has been
transformed into the mode of paying equal attention to
school teaching and inheritance of teachers and
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apprentices, and a number of academic-style ceramic
art workers have been trained. Jingdezhen Ceramic
University, Jingdezhen Ceramic Institute and other
ceramic specialty colleges convey thousands of
excellent ceramic professionals to the industry every
year. Guided by the national policy of protecting the
inheritors of various traditional cultures, the
inheritance of folk ceramic culture and artistry has
also entered the national vision. The combination of
new theories and traditional polychrome painting
decoration is the mission and innovation dynamic
endowed to ceramic artists by the times.
Moreover, the promotion of status of new color
adornment, also reflected the rapid development of
economy and social stability and progress from the
side-on. People's pursuit of artistic aesthetic feeling is
increasingly diversified and personalized. As a kind of
display art porcelain with high aesthetic value, new
color art porcelain has been sought after by people.
No matter in terms of color and luster richness or in
the aspects of picture connotation and prospect, the
development of new color art porcelain in China has
been attached great importance by the ceramic
industry, which is also the vast environment that times
development entrusts the originality and development
of new colour decoration.
2.2 Contemporary art and culture enrich the
connotation of new color decoration
New color decoration should be the integration
of traditional ceramic technology, Chinese painting
art and western painting art in many aspects, which
has the merits of Chinese and western art and
techniques on its own, can not only express the
substance and spirit of Chinese painting, but also
absorbs the artistic quintessence of western painting.
After entering the new era, China has undergone
tremendous changes in politics, economy, culture and
art.Since the 1970s, Chinese art has grown in groping

and struggling, which absorbs the elements of
contemporary art, such as photography, computer art,
high-tech art and digital media, and has broken
through the traditional painting forms and concepts,
but extended to literature, fashion elements, graphic
images, information dissemination, drama, film and
television and animation images. Free style and
alternative roughness are its common features. It
throws art to the cutting edge with innovatory face
and aggressive attitude, and simultaneously,
constantly shocks and changes people's visual
experience and aesthetic way. When shown in the
ceramic new color decoration, it is the integration of
leading edge art style, romantic art, etc.,as well as the
emergence of many inon-mainstream artistic
withindependent artistic feature. For example, the new
color decoration of oil painting and Chinese painting
style, which is popular at present, compares with the
traditional glaze ceramic creation, which shows more
freedom and tolerance, abundant and plump light
,shade and lamination. In terms of theme, it is not
only about landscape, figures or flowers and birds, but
more breaking traditional confines and creating at will
according to the imagination space, so as to achieve
artistic beauty combining artistic conception and
texture and present the perfect blend of eastern image
spirit and modern painting ideas For example fig.1
“The Girl”, the picture adopts modern Chinese
painting figure fancy color technique to depict a girl
holding her cheek and looking at the front tenderly,
then, the butterfly flying around is rendered by the
new color traditional meticulous brushwork heavy
color technique. In the layout, the traditional
meticulous brushwork flowers and modern painting
figures each occupy half of the space, lilac flowers are
or in bud or in full bloom, expressing the author's
ardent yearning for a simple and beautiful life.
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special adhesives are mixed together, through laser
sintering or mud strip spraying, ceramic products with
complex shapes can be quickly prepared, which
maximizes the modeling form of new color
decoration.
The constant breakthrough of ceramic material
also provides more creation space for new color
adornment. Mr. Tan Guangsheng of Jingdezhen,
China, has spent nearly a decade researching the
successful ultra-thin “Tan Porcelain”. The raw
material quartz that he adopts is handpicked, the
shape resembles crystal, the formula that uses also is
the multivariate one that is rarely used forming, with
whiteness 88.5% , transmittance 56% , hardness
78432MPU and glaze glossiness 98.6%, reaching
domestic even international highest standard. As
shown in FIG.2, it perfectly shows the characteristics
of Jingdezhen porcelain as white as jade, as bright as
a mirror, as thin as paper, and as loud as a rock. The
delicate and gorgeous white flowers of porcelain look
like beautiful scenery in the sky under the light.

Fig 1 The Girl

Traditional art and art in the new era have a
strong collision, formingdiverse new forms of
painting, and the new patterns of painting is applied to
new color decorative painting by new generation of
ceramic artists, which not only enriches the subject
matter of the new color and craft of coloured drawing,
also greatly enriches the cultural connotation of the
new color decoration , bringing the versatility
innovations for new color decoration.
3.Promotion of material,technology and technology
to the polychrome painting decoration innovation
3.1 The breakthrough of materials and technology
insert the wings for polychrome painting
decoration to fly
The innovation of ceramic technology and
material sprouts the possibility of diversity of
polychrome paintingr decoration. Since the beginning
of the new era, ceramic materials on glaze have been
in constant breakthrough with the progress of science
and technology. The color that used to be difficult to
burn has been solved, and many new ceramic colors,
painting and firing techniques have been created.
The application of 3D printing technology in
ceramics is of revolutionary significance. In the
1980s, 3D printing technology was invented by Chuck
Hull in the United States, and it is still a very
burgeoning technology in ceramic molding today,
which is different from the traditional drawing and
grouting molding methods, based on the threedimensional data of the model, without mold, under
the control of the computer, ceramic powder and

Fig 2 Tan Porcelain
The storage and use form of new color raw
material also is undertaking new innovation,
traditional new color material is powder material
mostly, it should add frankincense oil to adjust to
make oil material or add water to adjust synthetize
water material according to later period before using,
and the rub of oil material is more troublesome
prophase work, but also necessary preparatory work
before drawing. Now, there are a series of new forms
of new color material, for example, a new color
material is like oil or Chinese painting pigment, in the
aluminum tube, which has been to reconcile to
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complete and can be used after extruding, avoiding
the trouble of rubbing and also ensuring the
cleanliness of each use of the material, and the oil
content of the material is not judged by user
experience. It can make more people try new color
adornment, and also extend the form of new color
adornment.
3.2 The development of decoration firing
technology exploits a wider way for new color
decoration
The firing process of new color is commonly
known as decoration firing. It is the process of
painting new color decorations on porcelain tires and
then putting them into the kiln for a low-temperature
color firing.The function of decoration firing is to
make the new color permanent on the porcelain
tire.The temperature of decoration firing process is
generally controlled in 700~850 degrees Celsius, in
the change of temperature, the new color pigment
through the role of cosolvent, tightly attaches to the
porcelain body.A new color work with perfect hair
color and bright surface often depends on the pigment
properties, firing technology and the control of the
temperature. Therefore, the rationality of decoration
firing plays a very important role in the presentation
of the final effect of the new color. Since the new era,
with the general progress of materials and technology,
the decoration firing technology has been constantly
upgraded in the practice and exploration of craftsmen.
From the most commonly used intermittent decoration
firing furnace to the continuous one, the intelligent
control decoration firing furnace has emerged. And
fuel is to use electric power commonly, a part builds
pottery business to be able to use heavy oil to bake
continuously decoration firing furnace.
The intermittent decoration firing oven has
evolved from the traditional sagger, which has a
simple structure and is divided into two layers. The
inner layer is a sagger cylinder, and the seal is
attached with a sagger lid, which has a small hole at
the top, whose function is to observe the heat. The
saggers are sagged on the periphery by firing bricks.
The firing process of this kind of oven depends on the
experience of the person who burns it, and the color

of the fire can be observed from the fire hole to judge
the temperature in the furnace, which was replaced by
electric roasting furnace oil and gas roasting furnace
later. The continuous decoration firing furnace is large
in size and long in body, with a high temperature zone
in the middle and a cooling and preheating zone on
both sides. Coal, oil, natural gas and electricity are
widely used in energy. The temperature difference in
the furnace is small and the ventilation is good, which
is usually used for firing large quantities of daily-use
ceramics, architectural ceramics and mass decal
display porcelain, which is necessary equipment for
mass production of ceramics in industrialization in the
new period. The research and development and
popularization of intelligent decoration firing furnace
have created favorable conditions for the great
development of new color decoration. Users no longer
have to worry about the formulation of the burning
curve when roasting flowers and do not have to
consider the instability of electric power or the
thermal efficiency of other fuels too much. The user
only needs to input the corresponding number or
name in the control panel of the roasting furnace
according to the type of flower. The decoration firing
furnace will operate according to the established
burning curve, and the heating, heat preservation and
cooling will be completed in one go without the user's
care; The user can also customize the temperature and
heating, heat preservation times and time. The control
system of the roasting furnace will adjust the
decoration firing furnace to match the most suitable
firing curve intelligently according to the ratio of
temperature and time, to create a certain personality
of glaze color works. The emergence of intelligent
decoration firing furnace makes the roasting process
more simple and easy to use, which greatly improves
the popularity rate.
4 Summary
Since 2012, General Secretary Xi has talked
about Chinese traditional culture on many occasions
and expressed his recognition and respect for the
traditional cultural and ideological value system.
During the collective study of the political bureau of
the CPC Central Committee in February 2014,
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General Secretary Xi proposed to enhance cultural
and value self-confidence. Cultural confidence means
that a nation, a country and a political party fully
affirm and actively practice their own cultural values
and have firm confidence in the vitality of their
culture. Although polychrome painting is a kind of
glazed ceramic decoration technique introduced from
abroad, it has been deeply infused into Chinese
culture through the development and changes in
China over the past hundred years. It has become an
important carrier to express Chinese culture, Chinese
art, especially ceramic art, and a vital tool to practice
cultural self-confidence.
The development of technology has brought about
changes and innovations in materials and firing
technology. But the foremost thing is the people who
use and master these materials and techniques.
Modern art is thinking and ideal, the traditional new
color material has not been well expressed the notion
of a creator, while the emergence of new materials has
just become a optimal form of realization, which can
satisfy the creation pursuit of the creator. In the
cooperation of material and technology, various novel
speculations of creators under the guidance of ideas
are permeated. Only in adventures, grasping the fear
of the traditional culture, striving to master more new
material quality and performance, can we utilize new
materials and technology to express our own thoughts,
break through the inherent form of artistic display,
innovate new artistic effect, to create polychrome
painting decoration works that live up to the age.
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Abstract
Chinese President Xi Jinping proposedthe Ecological Philosophy Thought, putting “Lucid waters
and lush mountains are invaluable assets” as the core, which guides the contemporary ecological
civilization construction in China. With this ecological philosophy as a reference, this paper discusses the
necessity and feasibility of the industrializationof Intangible Cultural Heritage of Shouzhou Kiln in
China, emphasizes the core of cultural value in the industrialization of Shouzhou Kiln, and makes some
suggestions for the industrialization of Shouzhou Kiln.
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I. An Overview of the History of Shouzhou Kiln in China
Shouzhou Kiln is one of the earliest famous kilns in Chinese history. It first started in use in the
Northern and Southern Dynasties (420-589 A.D.), reached its peak in the early Tang Dynasty (618-907
A.D.), then began to decline in the late Tang Dynasty, ceased to burn in the late Tang and early Song
Dynasties (about 960 A.D.), which lasted for more than 400 years. Lu Yu of the Tang Dynasty has a clear
record in The Book of Tea, which says, “Ranking the greatest bowls, those made in Yuezhou are the best,
followed by Dingzhou, followed byWuzhou, followed byYuezhou, followed byShouzhou, followed
byHongzhou,.... Shouzhou porcelain is yellow and the tea in it is purple. Located in Shangyao Town,
Huainan City, Anhui Province of China,Shouzhou Kilnwas about 80 kilometers long from east to west,
mainly along Gaotang Lake and Yaohe River, meanwhile, there were also lots of kilns along Nihe River,
north of Huaihe River. The unique geographical environment and ceramic mineral raw materials have
created unique firing technology and artistic aesthetic characteristics of ShouzhouKiln. Due to its location
on the Huaihe River at the junction of north and south in China, ShouzhouKiln was influenced by both
Northern and Southernkilns. Its development and evolution witnessed the formation of kilnsystem in
China, featured with“Southern being blue and Northern beingwhite”,and occupied an important historical
position in the development of China’s ceramic art.
II. Current Situation of Non-Heritage Industrialization of Shouzhou Kilns in China
In recent years, ShouzhouKiln has made remarkable achievements in intangible cultural heritage
protection and industrial development. In 2015, Shouzhou Kiln Ceramics production technology was
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selected into the third batch of intangible cultural heritage directory in Anhui Province of China, which
laid a foundation for better protection and inheritance of Shouzhou Kiln Ceramics technology. With the
government departments and the people attaching importance to traditional culture, Shouzhou Kiln
Research Institute and Shouzhou Kiln Ceramic Enterprises have been established one after another. They
are based on the local materials and traditional artistic characteristics of Shouzhou Kiln, trying a new path
for the industrialization development of Shouzhou Kiln in the contemporary context.
At the same time, there are many problems behind the seemingly vigorous industrialization
development of ShouzhouKiln, ShouzhouKiln porcelain technology has the characteristics of living state,
which is mainly handed down by oral teaching, mentoring and apprenticeship. The contradiction between
this relatively conservative and slow way of inheritance and the emphasis on open and efficient industrial
development is increasingly prominent. ShouzhouKiln has distinct regional characteristics. The lack of
support from excellent design personnel and long-term research and development investment, leads to
increasingly prominentcontradiction between inheritance of regional characteristics and modern aesthetic
innovation. As the intangible cultural heritage, ShouzhouKiln is a cultural resource in nature, not a direct
economic resource or an industrial resource. The contradiction between excessive industrial development
and inadequate cultural connotation construction is increasingly apparent due to the lack of effective
guidance from government departments and the lack of awareness of cultural identity among the people.
These problems are seriously plaguing the protection and development of intangible cultural heritage of
handicrafts such as ShouzhouKiln in China. How to coordinate the scientific relationship between
protection and development and how to re-create a self-recycling and constantly renewing social and
ecological system for handicraft heritage is an urgent problem to be solved by the academic circles.
Otherwise, precious intangible cultural heritage resources will inevitably fall into the strange circle of
“more protection leading to more disappearance, more development resulting in less influence”.
Ⅲ. The Enlightenment of Xi Jinping’s Ecological Philosophy Thought on the Development of
Intangible Cultural Heritage Industrialization of Shouzhou Kiln in China
With the rapid development of China’s economy, the ecological environment problems have
become increasingly prominent. Under this circumstance, Chinese PresidentXi Jinping put forward the
idea that “Lucid waters and lush mountains are invaluable assets”. “Lucid waters and lush mountains”are
products of a good ecological environment, while “mountains of gold and silver” are fruits of the
economic development. He also pointed out that “Not only economic growth indicators, but also social
development indicators, especially human indicators, resource indicators, environmental indicators should
be focused on; destroying the ecological environment is destroying productivity, protecting the ecological
environment is protecting productivity, and improving the ecological environment is promoting
productivity” and so on. His statementsrevealed the dialectic relationship between “lucid waters and lush
mountains” and “mountains of gold and silver”, also man and nature, which have aroused important
philosophical thinking and provided practical guidance for the ecological civilizationconstruction. In May
169

2016, the United Nations Environment Program released the report Lucid Waters and Lush Mountains are
Invaluable Assets: Strategies and Action of China’s Ecological Civilization, which indicates that Xi
Jinping’s ecological philosophy is providing an important reference for theworld’s sustainable
development.
Both Cultural environment and natural environment play a vital role in the development of
human beings. To some extent, they have a high degree of consistency. Together, they even have bred the
cultural spirit and behavior characteristics of a region and a nation. The intangible cultural heritage is an
important part and precious relic of the cultural environment, and also is the cultural source of all nations
and races in the world. From the perspective of ecological system, the study of cultural environment and
natural environment can be unified, and it is found that the operation mechanism of both natural ecology
and cultural ecology is surprisingly consistent. Therefore, the great success of Xi Jinping’s ecological
philosophy in the development of ecological environment in China can bring many positive inspirations
for the protection and development of ShouzhouKiln heritage.
(1) “Both invaluable assets and lucid waters and lush mountains are pursued.”—Scientific and reasonable
industrialization is the inevitable option for the development of ShouzhouKiln in China.
Whether intangible cultural heritage should be industrialized has always been the focus of debate
in Chinese academic circles. One viewpoint holds that intangible cultural heritage can only be protected,
and the development of industrialization pays too much attention to economic benefits, which will
inevitably destroy the cultural characteristics of intangible heritage and lead to its demise. Xi Jinping
pointed out that it is incomplete to oppose the protection and development of ecological environment. “It
is right to emphasize the development without destroying the ecological environment, but it is absolutized
to dare not take steps to carry out the development just in order to protect the ecological environment.”
[3]22

This provides an important inspiration for us to recognize the necessity of industrialized development

of the intangible cultural heritage of Shouzhou Kiln.
First of all, ShouzhouKiln has the “congenital gene” of industrialization. Like the intangible
cultural heritageof most handicrafts, ShouzhouKiln was designed to meet the people’s daily needs under
the natural and economic conditions of ancient China. The work of craftsmen was to support their
families, and the purpose of kiln factories was to make profits. So ShouzhouKiln factorieswere numerous,
the output was huge and the circulation was very wide. To some extent, it can be said that ShouzhouKiln
originally came into being and developed for industrialization.
Secondly, ShouzhouKiln lost its “living space” in the past. With the rapid development of
China’s logistics industry, the radiation capacity of ceramics producing areas has been further
strengthened, and ShouzhouKiln has lost its market space for civilian use; the processes, materials and
product forms adopted by ShouzhouKiln have already been respectively substituted by cheaper, more
convenient and better counterparts, and its “practical” basis has been seriously eliminated, thus losing its
social space; and without economic interests, apprentices cannot make “mountains of gold and silver”. As
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a result, the inheritance of Shouzhou Kiln is difficult to continue and the ecological space for survival is
lost. In this case, ShouzhouKiln will not escape the fate of extinction like most other handicrafts of
intangible cultural heritage if we do not actively seek the path of industrialization development in the new
era.
Finally, through the development of industrialization, promoting the healthy survival and
development of Shouzhou kiln is the fundamental goal and the ultimate way of heritage protection.
Intangible cultural heritage needs to be protected, while industries should be developed. In the market
economy, the ultimate goal of realizing the economic value of intangible cultural heritage is not to
produce intangible cultural products on a large scale, but to achieve the true protection of the core skills
and connotations of intangible cultural heritage through industrialization.

[4]

In the industrialization

development of Shouzhou kiln’s intangible cultural heritage, the single protection modeof only depending
on the government’s financial appropriationneeds to be changed. With the purpose of protecting and
inheriting the cultural connotation of intangible cultural heritage, kiln, Shouzhou kiln’s cultural resources
should be reasonably exploited and utilized by means of industrialization management so as to adapt itself
to the development of society and culture and produce social interests through the cooperative
participation of enterprises, social communities and individuals. At the same time, it will gain certain
economic benefits, and make the two facets establish a positive interaction, and ultimately realize the
ecological development of the intangible cultural heritageShouzhou kiln. One of the reasons for the
disappearance of intangible cultural heritage of handicraft industry under more protection is that it only
pays attention to protection, lacks the cultivation of competition consciousness and benefit consciousness
of relevant subjects, and ignores the role of material incentives in promoting the construction of
intangible cultural heritage ecological inheritance system, which is the gap that should be bridged in the
industrialization of intangible cultural heritage.
(2) “Better lucid waters and lush mountains than mountains of gold and silver”—Shouzhou kiln
industrialization development in China should take cultural value as the core
Xi Jinping pointed out: “For people’s survival, invaluable assets are of course important, but
lucid waters and lushmountains are an important part of people’s happy life, which cannot be bought with
money. Money can not be replaced. People earn a lot of money, but in their lives the air and drinking
water are not qualified. Are they really happy?” Moreover, “lucid waters and lushmountains can bring
invaluable assets, but not vice versa.”[3]
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This is the basic principle of constructingecological

civilization, and also the criterion to be chosen in the construction of ecological civilization when
economic development and environmental protection are in contradiction.
This is the trade-off standard for the conflict between the preservation of ShouzhouKiln and its
industrialization development.
First of all, the non-renewability of intangible cultural heritage of ShouzhouKilndetermines that
“protection” takes precedence over “development”. The raw material of ShouzhouKiln products comes
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from Bagong Mountain area on the west side of Shangyao in Huainan of Anhui Province. The mud is
rough, and the washing process is seldom used in the process of raw material processing. As a result, the
unique coarse grain effect of the matrix is formed. In the mud forming, one-time blank drawing method is
used. Flat cuttersare used to cut the bottom of the object quickly, forming a more arbitrary bottom. The
brightness of the body can be improved by applying high-purity ceramic clay on the surface of the ware.
Firing method of oxidation, reduction and re-oxidation is adopted. These processes and methods form a
complex scientific system, which is rooted in the specific level of productivity in history, the specific
mode of production and the unique characteristics of regional materials. They contain precious historical,
cultural and spiritual values. Today’s society has lost its social and physical environment for its
emergence and development. Once the heritage disappears, it will inevitably be unable to be repaird and
restored. It will disappear forever in human civilization and become the eternal pain of human heart.
Secondly, the vulnerability of intangible cultural heritage of ShouzhouKiln determines that
“protection” takes precedence over “development”. Shouzhou kiln has its own distinct characteristics in
raw materials, production technology, firing technology and form characteristics. Under the background
of the extremely convenient circulation of information and materials in China, the traditional
manufacturing process is impacted by outside materials and processes with lower time and economic
costs. It is not easy to stick to the traditional one. Under the background of industrialization development,
in order to save costs and improve efficiency, traditional methods can easily be replaced by modern
methods, which eventually leads to the disappearance of traditional technologyin ShouzhouKiln.
Finally, in the absence of a more scientific development strategy, we cannot blindly promote the
industrialization development of intangible cultural heritageof ShouzhouKiln. Intangible cultural heritage
industrialization of ShouzhouKiln is not the same as simple commercialization and batch production. It
should be a process of systematically studying, expanding and transforming ShouzhouKiln cultural
connotation on the basis of coordinating all resources of intangible cultural heritageof ShouzhouKiln
under the supervision of relevant departments. At present, the vast majority of the groups engaged in
Shouzhou Kiln ceramics production in China have insufficient understanding of the complexity and
systematicness of industrialization. Therefore, the scientific, reasonable and stable development path is
still being explored, and the supervisory system of Huainan municipal government and the social
communities has not yet been established. Under such a circumstance, the so-called “industrialization”
development must be carried out at the expense of the traditional skills of ShouzhouKiln and its cultural
connotations, which is not advisable to turn connotation into cost. “In the pursuit of economic benefits of
intangible cultural heritage, we must bear in mind that top one thing is to let intangible cultural heritage
survive, inherit and develop, and then we can talk about economic development, otherwise we act
likefishing out by pumping off the water.”[5]
(3) “Lucid waters and lushmountains are invaluable assets.”—Exploration of ways to realize the multiple
value of Shouzhou Kiln in China
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“Lucid waters and lushmountains are invaluable assets.” is the core and essence of Xi Jinping’s
ecological philosophy, and also the final foothold. It is the essence of Xi Jinping’s ecological philosophy
that how to suit local conditions and maximize the ecological value, and at the same time ensure that both
lucid waters and lush mountains exist.
This has a significant enlightenment for the values and methodology of the industrialization
development of the intangible cultural heritageShouzhou kiln in China.
First of all, from the point of view of values, the intangible cultural heritage of ShouzhouKiln
itself is “invaluable asset”. ShouzhouKiln porcelain technology contains and reflects a unique way of life,
wisdom of life, way of thinking, imagination and cultural awareness that people in a region rely on for
existence and development. It has valuable social value. Good protection and inheritance of
ShouzhouKiln porcelain technology can promote the region’s historical outlook, improve its cultural
influence, enhance the cultural identity of the people in the region, enrich the people’s spiritual and
cultural life, advance the construction of a harmonious society, and benefit the peoplein that region. As a
part of ShouzhouKiln’s value system, economic value can improve people’s material living standards and
promote the healthy and sustainable development of ShouzhouKiln. “In the relationship between the
value of relics and its economic value, the greater the value of relics, the greater its potential economic
value, because the economic value of intangible cultural heritage is based on its value of relics, cultural
content to be produced and expanded.”[5]Protecting the cultural value of ShouzhouKiln can bring not only
“lucid waters and lush mountains”in the cultural and spiritual life, but also “invaluable assets”in
economy.
Secondly, from the perspective of methodology, it needs a pair of wise eyes to transform the
intangible cultural heritage of ShouzhouKiln into productivity. “Preservinglucid waters and
lushmountains must grasp the source and form an endogenous dynamic mechanism.” [3]31 Based on the
problems in the development of ShouzhouKiln, the author suggests that the following aspects should be
taken into consideration:
Firstly, we should strengthen the theoretical research and promotion of ShouzhouKiln history in
China. In ancient kiln factories in China, ShouzhouKiln used paper-cut and cosmetic clay decoration
methods, firing red glazed ceramics, adopting two firing methods of firing before glazing, all of which
pioneered China’s kiln factories at that time. Among them, the decoration of paper-cut decals used by
Shouzhou kiln is more than 200 years earlier than that of JizhouKiln in Jiangxi, which is famous for the
same decoration method. However, due to the short firing time and rough civil appliances, the historical
status of ShouzhouKiln in the history of Chinese ceramics has been seriously underestimated by
academia, which is not consistent with the important role of ShouzhouKiln in the history of Chinese
ceramics development. The economic value contained in cultural value and cultural value is in direct
proportion. Only by continuously strengthening the historical research and publicity of ShouzhouKiln,
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can we gradually establish its historical position in the history of Chinese ceramics and create a clear
cultural identity, and can we provide strong cultural support for the industrialization of ShouzhouKiln.
Second, ShouzhouKiln cultural industry base is suggested to be builtto suit local conditions. With
the improvement of living standards, the proportion of tourism in China’s economic development has
increased year by year, and cultural tourism has become a new tourism content in recent years.
ShouzhouKiln site is located in Shangyao Town, Huainan City in Anhui Province of China. The kiln has
been listed as a national cultural relic protection unit. It is not far from Shouxian, a famous national
historical and cultural city.20 kilometerson the West sideis Bagong Mountain, the birthplace of tofu, with
abundant historical and cultural resources. By the historical opportunity of the construction of small
towns in China, Shouzhou Kiln manufacturing enterprises, Shouzhou Kiln Research Institute and
intangible cultural heritage inheritance studios scattered in Huainan City will be concentrated around
Shouzhou Kiln site to build a characteristic town integrating tourism, experience, production, sales and
R&D, which can form a gathering advantage and effectively spur the promotion and industrial
development of Shouzhou Kiln culture.
Thirdly, ShouzhouKiln cultural value should be emphasized, and the innovative ability of
ceramic culture should be enhanced. An important bottleneck of the industrialization development of
ShouzhouKiln is the product innovation design. We should integrate and makefull use of local scientific
research resources, relying on Huainan Normal University, Anhui University of Technology and other
universities, as well as various Shouzhou Kiln Ceramic Art Research Institutes, gradually establish a
research and development, design and production system with characteristics, serialization, branding and
scale. Meanwhile, we can also actively establish ceramic art colleges or develop relevant specialties in
Huainan higher-education institutions, so as to sustainablyfosterinnovativetalents for Shouzhou Kiln
ceramic culture industry development. Also, intangible culture heritage successors can be regularly
organized to give lectures orestablish open classeson campus, teaching college students ShouzhouKiln
production skills, guiding students to integrate the regional cultural characteristics into ShouzhouKiln
product innovation design.
Conclusion
Xi Jinping’s ecological philosophy comes from practice and guides practice. It provides a
scientific world outlook and methodology for the construction of socialist ecological civilization with
Chinese characteristics, and also brings important enlightenment for the industrialization development of
Shouzhou kiln’s intangible cultural heritage. The success or failure of intangible cultural heritage’s
protection of ShouzhouKiln depends on the full understanding of ShouzhouKiln’s cultural values and the
scientific, reasonable industrial development mode. Correctly dealing with the relationship between core
value protection and industrial development can make the ancient ShouzhouKiln shine again.
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Note: This article is one of the mid-term research results of the general fund project of Humanities and
Social Sciences sponsored by the Ministry of Education of ChinaShouzhou Kiln History, Current
Situation and Development Strategies (18YJC760133) in 2018 and the Humanities and Social Sciences
Research Fund Project sponsored by Anhui Provincial Department of EducationShouzhou Kiln Industry
Development Path Research Based onthe Intangible Cultural Perspective (SK2018A0448)in 2018.
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RESEARCH ON THE DEVELOPMENT TREND OF "FRAGMENTATION" OF
CONTEMPORARY FLOWER AND BIRD PORCELAIN PAINTING
Yu Li
（Hanshan Normal University, Guangdong,China）
Abstract
“Fragmentation”, one of the main development trend of contemporary flower and bird porcelain
paintings, is formed under the influence of various factors such as modern Chinese and Western arts and
their own development.“Fragmentation” has distinct characteristics in theme, composition and materials,
which has unique value and significance for promoting the development of contemporary flower-and-bird
porcelain painting.
Key words：contemporary flower porcelain；fragmentation； development trend；
characteristics；significance
With the rapid development of economy and culture after China's reform and opening up, the trend
of “fragmentation” in all aspects of society has become more and more prominent. The traditional
uniformity has been completely broken and replaced by diversification and fragmentation. In fact,
“Fragmentation” is also one of the important development trends in the new era of Chinese contemporary
ceramic art, which marks the contemporary ceramic art is entering the multi-context era from the
traditional normative program. As one of the important types of Chinese ceramic art, the flower and bird
175

porcelain painting has also shown a trend of "fragmentation" in its development in recent decades,
representing the trend of modern transformation of contemporary flower-and-bird porcelain painting.
Under this sharp development trend of “fragmentation”, it reflects the tremendous aesthetic changes of
contemporary people.
1 "Fragmentation" and the meaning of "fragmentation" of contemporary flower and bird
porcelain painting
When “fragmentation” is understood from the literal meaning, it refers to the fragmentation that is
opposite to the complete and unified state, which is used to promote the fragmented and non-central state
of various social phenomena. "Fragmentation" is one of the important characteristics of the development
of modern society. It is widely existed in the development process of the entire contemporary society.
Western countries have entered the era of "fragmentation"since the 1950s and 1960s. Later it is fully
embodied in all aspects, which also showsthe distinct development trendof "fragmentation" in art,
reflecting the subversive, diversified, non-central and differential aesthetic characteristics of Western
contemporary art.
After the 1980s, with the in-depth development of reform and opening up in China, influenced by
the development of “fragmentation” in Western society, the trend of “fragmentation” has been widely
spread in all walks of life, gradually subverting the integrity and unity of the past. “Fragmentation”in the
field of Chinese contemporary art is also showingan increasingly popular development trend, which is
irreversible as China's rapid transition from tradition to modern society. Therefore, from a certain
perspective, “fragmentation” represents one of the important popular trends in the development of
Chinese contemporary art.
The increasingly popular trend of "fragmentation" in the development of contemporary Chinese
society also has a significant impact on Chinese ceramic art, including ceramic painting. Flower and bird
porcelain painting is one of the mainstream types of Chinese ceramic painting. Throughout the modern
transformation process after decades of reform and opening up, “fragmentation” has shown an
increasingly obvious trend of development, which has evolved into a popular means of expression for
today's flower and bird porcelain paintings, embodying the development characteristics of diversification,
fragmentation, randomness and routinization of Contemporary Chinese flower and bird Porcelain
Painting.
It is a new attempt to introduce the concept of "fragmentation" into contemporary Chinese flowerand-bird porcelain paintings. "Fragmentation" is a complex and polysemy concept, which has developed
many aspects of Chinese contemporary flower and bird porcelain paintings with "fragmentation"
characteristics, including diversification, trivialization, micro-leveling, fragmentation, hybridization, and
more. In the past, we neglected most of the "fragmentation" phenomena except pluralism in theory, which
led us to seriously underestimate or even misunderstand the "fragmentation" phenomena, so that we could
not really fully grasp the popular trend and cultural turn of contemporary flower and bird porcelain
painting. When we observe these scattered "fragmentation" phenomena as a whole phenomenon, it seems
to more clearly present the dimension of contemporary flower and bird porcelain painting, and recognizes
the value and function of these "fragmentation" phenomena.
2 The formation factors of the development trend of "fragmentation" in contemporary flower and
bird porcelain painting
After the founding of the People's Republic of China, although Chinese flower and bird porcelain
paintings were free from feudal shackles, under the circumstance of political dominance, unification and
integrity were still the fundamental requirements. Until the 1980s, with the continuous enrichment of the
creative atmosphere of tolerance and freedom, flower and bird porcelain paintings gradually emerged and
formed a significant trend of "fragmentation" in the process of ideological emancipation and
breakthrough of tradition. The trend of “fragmentation” of contemporary flower and bird porcelain
paintings is formed under the influence of various complicated and changeable internal and external
factors.
176

The influx of Western artistic ideas, including Western ceramics, is the main external factor for the
formation of the “fragmentation” trend of contemporary flower and bird porcelain paintings. As early as
the 1950s and 1960s, western art had a tendency of "fragmentation". Therefore, during the period of
China's reform and opening up, its "fragmented" art form has been quite matured. Various schoolsof
Western modern and post-modern painting art, such as Impressionism, Cubism, Fauvism, Constructivism,
Abstract art, Expressionism, Land Art, Conceptualism, etc. are mostly characterized by disorderly
"fragmentation", while many Chinese flower and bird porcelain art creators, especially young ones, are
constantly accepting and learning from this. Some western "fragmentation" painting forms also make
their own creation gradually have the characteristics of "fragmentation".There are a large number of
ceramic paintings in Western ceramics, such as Picasso's creation of many ceramic paintings, which has
significant "fragmentation" characteristics. These modern western ceramic paintings also have a
significant impact on Chinese flower and bird porcelain paintings, and promote the further strengthening
of the "fragmentation" trend.
After the 1980s, Chinese painting, oil painting and other painting forms were the main pioneers of
reform and opening up. They took the lead in accepting the influence of Western modern and postmodern
art, set off a wave of imitation and reference, and formed Chinese modern Chinese painting and oil
painting genre. While transplanting Western art ideas, they also introduced a large number of
"fragmentation" expressions, which were integrated with Chinese traditional aesthetic concepts and
thinking, forming a "fragmented" expression with the characteristics of integration of China and the West.
Many flower-and-bird porcelain painters have learned a lot from Chinese modern traditional paintings
and oil paintings, thus bringing "fragmentation" into their creation. Especially in recent years, some
modern Chinese paintings and oil painters have directly participated in the creation of flowerandbird
porcelain paintings, which has accelerated the "fragmentation" trend of contemporary flowerandbird
porcelain painting art.
After thousands of years of stylized development, many contemporary flower and bird porcelain
creators are no longer satisfied with presenting a complete and standardized aesthetic model. Under the
opportunity of reform and opening up, the demand for self-change is becoming stronger and stronger. In
all aspects of flower and bird porcelain painting, they are eager to innovate and change. Besides drawing
on and absorbing external art performance, the trend of the ontology change is becoming obvious. In this
kind of change, diversification and individualizationhave been highlighted to the greatest extent,
thusfurther promoting the development of "fragmentation" trend of contemporary flower and bird
porcelain painting from the inside.
3 Thecharacteristics of the development trend of “fragmentation” of contemporary flower and bird
porcelain paintings
Since the 1980s, the deliberate departure from the unity and integrity of traditional flowerandbird
porcelain painting has become one of the most important characteristics of the development of
contemporary flower-and-bird porcelain painting.The innovative attempt to decompose the overall
aesthetics makes ，"fragmentation" a popular trend.Under the trend of "fragmentation", contemporary
flowerandbird porcelain paintings have undergone new changes in themes, compositions, materials and
other aspects, presenting new characteristics of expression.
Diversification、microscopic、fuzzy and even no theme are the main characteristics of the
development trend of "fragmentation" in contemporary flower and bird porcelain paintings.
Contemporary flower and bird porcelain paintings are no longer limited to traditional Chinese literati,
palace and folk aesthetic themes whose meaning has long gone beyond the literati interest and auspicious
implication. Many works contain personal subjective
emotions, including contemporary philosophical and
aesthetic thinking of nature, so the theme of diversification is
very significant. Under the impetus of diversification, many
contemporary flower and bird porcelain creators no longer
focus on macro-narrative, but more microscopic. As shown
in Figure 1, the author uses microscopic vision to show the
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Figure 1 《Dress up》 Chen
Xiaoqing

parts of flowers, huge petals, scattered stamens, and small dragonflies, which are closer to the real nature
in seemingly trivial details, showing a unique aesthetic thinking of the theme of natural life. There are
also many abstractions and degenerations that blur the subject matter of the work. Some works even have
no theme at all.
Splicing, decentralization, and non-design are the characteristics of the development trend of the
“fragmentation” of contemporary flower and bird porcelain paintings in composition. Many
contemporary flower-and-bird porcelain
paintings adopt multi-picture mosaic
Figure 2《Blue and
technique, which makes the picture present
White Dance》
the feeling of collage. In the same picture,
more and more creators tend to break up the
Zhang Jingjing
structure of the picture, making the picture
lose its integrity and become fragmented. They often combine artistic
elements of different styles in the same picture to form a modern style.
As shown in Figure 2, the author uses high temperature color glaze to
break up the picture composed of blue and white branches and leaves,
making the picture show a sense of incomplete fragmentation. In
addition, many creators do not carry out composition design before
creation, but randomly layout in creation, not pursue the integrity of composition, but freely distribute all
kinds of elementswithout significant design features.
Complexity, contingency, stacking，and new technology are the
material
characteristics
of
the
Figure 3 《Plum bloss》
development trend of "fragmentation" of
Ning Gang ZhangChaohui
contemporary flower-and-bird porcelain
paintings.The
comprehensive
characteristics of contemporary flowerandbird porcelain paintings in the use
of materials are becoming increasingly clear, and many works are no longer
elaborately arranged. Instead, two or more different materials are mixed with
each other to form an intricate color and texture. As shown in Figure 3, the
author adopts high-temperature color glaze and pastel materials, using the numerous fine-grained plum
blossoms painted in pastels or hidden or in situ between high-temperature color glazes to form a very fine
and visually rich visual aesthetic. Many flower and bird porcelain creators are keen to select materials
with occasional effects, such as the application boom of high temperature color glaze in recent years. In
addition to two-dimensional applications, more and more creators tend to stack materials repeatedlyto
create bumpy three-dimensional sensations and diverse visual effects. With the continuous development
of new ceramic materials technology, inkjet printing and 3D printing technology havebeen trying to be
applied in the creation of flower and bird porcelain paintings. Some creators have begun to apply new
technologies to achieve the "fragmentation" effect.
4 The value and significance of the development trend of "fragmentation" in contemporary flower
and bird porcelain painting
Chinese contemporary flower and bird porcelain paintings have obviously entered a new era of
cultural turn since the 1980s. In the process of promoting this cultural turn, the development trend of
“fragmentation” is undoubtedly an important driving factor.Although it is not the only factor to promote
this turn, it is a universal and in-depth factor. It is still too early to say that it will fundamentally change
the development of contemporary flower and bird porcelain paintings. However, it is undeniable that it is
not only a perspective of Chinese contemporary flower and bird porcelain, but represents the rise of new
creative groups of flower-and-bird porcelain painting, which has very important value and significance
for the development of contemporary flower-and-bird porcelain painting.
The trend of the “fragmentation” of contemporary flower and bird porcelain paintings reflects the
pursuit of traditional flower and bird porcelain paintings to break through traditional procedures and
aesthetics. Most of the traditional forms of flower and bird porcelain paintings that have been passed
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down to the present are mostly the result of continuous improvement and maturity in a long period of
time. They are the product of continuous accumulation of technology and art in a close state. However,
with the development to the present, this stylized form of traditional flower and bird porcelain with strong
classical colors is obviously unable to meet the aesthetic needs of contemporary people. Many flower and
bird porcelain creators have tried and experimented with anti-traditional stylized forms, by breaking up
these inherent forms is obviously a means of emergence at the historic moment. Therefore,
"fragmentation" is one of the main ways for contemporary flower and bird porcelain paintings to change
and break through traditional programs. It can even be said to be a shortcut. While breaking the traditional
program, it also shattered the traditional stylized aesthetic, and the creator gained a free creative state in
this "fragmentation" process.
The development trend of the "fragmentation" of contemporary flower and bird porcelain paintings
also reflects the deep excavation of the essence of traditional aesthetic culture in contemporary flower and
bird porcelain paintings. Chinese traditional aesthetics contains a very rich content, with Confucianism,
Taoism and Zen as the main body. However, in the process of development of flower and bird porcelain
paintings, the literati aesthetics characterized by Confucian aesthetics culture has occupied a leading
position, and has become the main aesthetic connotation of traditional flower and bird porcelain
paintingsin the late Qing Dynasty. However, the contemporary flower and bird porcelain paintings are
devoted to breaking the pattern of Confucian aesthetics, and to digging deeply into the essence of Taoist
and Zen aesthetics. Confucian aesthetics has the characteristics of a unified system, pursuing complete
order and standardizedetiquette, while Taoist and Zen aesthetic cultures show remarkable imagery
characteristics, which are reflected in the blurred, chaotic, scattered and fragmented state of flower-andbird porcelain paintings. The state is also the intentional pursuit of many flower and bird porcelain
paintings, intended to make the works have far-reaching traditional aesthetic significance.
It is undeniable that the development trend of "fragmentation" reflects not only the aesthetic pursuit
of breakthrough and deep excavation of tradition in contemporary flower-and-bird porcelain painting, but
the increasingly deepening influence of consumerism on contemporary flower-and-bird porcelain
painting. Under the impetus of the market economy, the marketization of contemporary flower and bird
porcelain paintings is deepening day by day. Many creators pay more and more attention to the visual
impact of their works and the fashion and popularity of their manifestations. The “fragmented” form,with
its peculiar visual novelty and the modernity of its manifestations, represents the contemporary flowerand-bird porcelain painting creators'catering to the consumption trend.
5 Conclusion
The increasingly obvious "fragmentation" development trend of contemporary flower and bird
porcelain paintings is devoted to breaking the traditional integration, making the art of flower and bird
porcelain painting more colorful, bringing people a richer visual experience and aesthetic experience.
Behind the seemingly chaotic scenes, it actually reflects the disorderly order.To a certain extent, it is a
greater development and improvement of flower and bird porcelain painting. Therefore, under the new
situation of “fragmentation” development in the society, contemporary flower and bird porcelain painters
should constantly enrich and expand themselves. While trying the creative techniques ofvarious
“fragmentation”, they should think more about the social and aesthetic problems hidden in the form of
"fragmentation" to promote the continuous development of contemporary flowerandbird porcelain
paintings.
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ӨНЕРДІҢ ИСЛАМ ӨРКЕНИЕТІНЕН КӨРІНІС ТАБУЫ
Аңдатпа
Бұл мақалада әлемнің төрттен бір бөлігі ұстанатын ислам дінінің өнермен байланысы туралы
сөз қозғайтын боламыз. Діннің өнерге тигізген ықпалы, олардың өзара қарым-қатынасы жайлы
және де бейнелеу өнерімен қоса діннің жазба әдебиетіне детигізген әсерін талқылаймыз. Діни
өмірдің және күнделікті тұрмыс – тіршіліктің сипатты белгілерін анық бере отырып, мұсылман
көркем суретінің шеберлері, рухани - өнегелік бағыты бар, өз мәнерлігін айшықтап, оның
композициясы бірегей ойлаудың ерекше тереңділігімен, саналы шынайылығымен ерекшелентіні
жайлы ой қозғадық. Гуманистік идеалдар, жоғары Исламдық руханилық, білімге деген құштарлық,
ақылдың қуатты күші, әдемілік пен қоршаған әлемнің әралуандылығын тамашалау қабілеті – міне
бұлар, мұсылмандарайқын көрсете білген мәселелер болып табылады.
Түйін сөздер:өнер, дін, ислам өркениеті, көркем бейнелеу, мәдениет, ислам діні, әдебиет, діни
дастан, қарым-қатынас, ықпалдастық.
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Аннотация
В этой статье мы будем анализировать отражение искусства в исламе, возрождение его
жанров в восточных странах и продвижение.Ислам — самая молодая и вторая по численности
приверженцев, мировая монотеистическая религия, в котором искусство процветает с каждым
годом. В статье мы рассмотрим искусство в ширком аспекте, не только в живописи но и
отражение ислама в казахском фольклоре.
Ключевые слова: религия, искусство, взаимосвязь, восточная культура, ислам, исламская
культура, фольклор, отражение.
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Abstract
In this article we will analyze the reflection of art in Islam, the revival of its genres in the eastern
countries and the advancement. Islam is the youngest and second largest adherents, a world monotheistic
religion in which art flourishes every year. In the article we will consider art in a broad aspect, not only in
painting but also in the reflection of Islam in Kazakh folklore.
Key words:religion, art, interconnection, Eastern culture, Islam, Islamic culture, folklore, reflection.

Адамзат өмірінен елеулі орын алатын жалпыға ортақ, мәңгілік рухани құндылықтардың
бірі – дін. Дүние жүзінде христиан, будда, иудей және ислам діндері ең басты сенім ұстанымдары
болып табылады. Бұлардың ішінде жер шары халықтарының бестен бірі тұтынатын ислам дінінің
орны ерекше.
Дін – жалпы адамзатқа ортақ құбылыс. Сондықтан, оны жеке ұлтқа, немесе мемлекетке
меншіктеп қарастыруға болмайды. Басқа тұрғыдан айтар болсақ, исламды – арабтардың, будданы
– қытайлардың діні деген жөн емес. Ендеше, діннің негізінде туындаған мұралар да жалпы
адамзатқа ортақ дүниелер. Соның көрінісі ретінде «Інжілдің» қаншама елдерге таралып, көлемді
зерттеулерге негізгі нысан болып жатқандығы, Қасиетті «Құранның» жер бетінің көптеген
тілдеріне аударылып, басылып шығуын атап айтуға болады. Ал, өнер туындыларына келер болсақ,
ол қай елде шығарылса сол жұрттың мұрасына жатуға тиісті деп ойлаймын. Бір оқиға негізінде
өмірге келген , әр халықтың мұралары олардың өзара әдеби, мәдени байланысқа түскендігін
аңғартады. Бірақ, шығарманың сол халықтың ұлттық үрдісінде туындағандығын ұмытпаған жөн.
Осыдан келіп туындайтын ой діни шығармаларды, өнер туындыларын төл қазынамыз ретінде
қарастырып, зерттеу жасау және оның алатын орынын айқындап беру бүгінгі таңдағы басты
мақсаттардың бірі болмақ.
Араб мәдениетінің ықпалы ислам дінінің таралуы арқылы жүзеге асты. Ислам дінінің Бас
Кітабы Құран – имандылық уағыздары негізгі қызметті атқарды. Яғни қазақ әдебиетіндегі ежелден
қалыптасқан тақырыптар осы имандылық-ағартушылық уағыздармен кеңейе түсті. Қазақтың
ақындық поэзиясындағы лирикалық-дидактикалық өлеңдерінің идеялық композициялық
құрлымында Аллға мүнәжат, мадақ тілектерін арнай жырлау тұрақты қалыптасты. Ислам
тарихынан көрнекті тұлғалары елеулі оқиғалар туралы эпикалық шығармалар жазу үрдісі де
кеңінен өрістеді.
Өнер, ең алдымен, адамның сенімі мен дүниетанымымен байланысты деп ойлаймын.
Қоршаған ортаны сезінбей, оның қыр-сырын ұқпай өнерді түсіну мүмкін емес. Әлбетте, мұның
кері байланысы да бар. Ол жан-жақты дамымай, ой өрісініңізді байытпай өнерді түсінемін деп
айту жаңсақ пікір болар еді. Дүниетаным – ол жалпы мәдениетін құрайтын философиялық,
эстетикалық, діни өнегелік идеялардың жиынтығы. Дүниетаным суретшінің шығармашылығында
көрініс табатын өмірлік құбылыстардың мән-мағынасын айқындайды. Сонда да оның жеке
дүниетанымы қаншалықты терең, рухани және гуманды болса, сол ғұрлым шығармасы мазмұнды
болады.
Мұсылман өнерінен алшақ адамдар әдетте ислам көркем суреті деп оншақты кітаптың
беттерін безендірген шағын миниатюралардың жинағы деп түсінеді. Әсіресе орта ғасырлық
шығыс ақындарының шығармаларында, тек өз пайдасын ойлап, сол үшін исламның қасиетті
қағидаларын аттап өткен адамдардың суретті салынған. Пейзаж, сәулет өнері, натюрморд және
басқа да нәрселерді салуда ешқандай қарсылық болмағандығын білеміз. Қасиетті Пайғамбар
(с.ғ.с.) өте қатаң түрде барлық мұсылмандарды адам мен жануарларды бейнелеуге болмайды деп
ескертті. Ол өз хадистерінде періштелер тірі жанның сереті бар үйге кірмейді” деп айтқан
болатын. Осыған байланысты барлық құдайға сенуші адамдар бұрында және қазіргі уақытта да
осыны ұстанады. Ең бастасы, олар өздерінің ең сүйіктісі Мұхаммед Пайғамбардың (с.ғ.с.) суретін
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салудан бас тартады. Ислам өз сенушілеріне тірі жанның суретін бейнелеуді олардың жеке
игіліктері үшін және басқа да мәдени – конфессионалды жүйелердің ерекшеліктерін силай
отырып тиым салады. Бұл тиым салулар сенуші адамдардың рухани тепе – теңдігін сақтау
мақсатында айтылған, олардың түп тамырын алыстан іздеу керек. Бұл тыйым салудың ұрпақтан
ұрпаққа дейін жалғасып өмір сүруі, мұсылмандарды өз ойларын шығармашылық негізде
білдірудің жаңа дәстүрлі емес формалары мен амалдарын іздестіруге мәжбүр етеді. Сондықтан да
оларға адамның толықтай сипатын көрсетуге мүмкіндік беретін жоғары техникалық шеберлік пен
терең психологизм тән. Яғни, кескіндеменің орнын олар пәлсафамен, поэзиямен толықтай
толтырып отырды десек артық айтқандық емес.
Мысалы, ислам дінін берік ұстанған шығыстың ұлы ғұламасы Ахмет Йүгінекидің
шығармасынын үзінді келтіріп көрейік. Ахмед Йүгінекидің діни дастанындағы Аллаға мүнажат
пен пайғамбар мен сахабаларды мадақтау өлеңдерінің мазмұны, пішіні ерекшеліктерін осы
тұрғыдан тани аламыз. Яғни, ақынның бейнелеуіндегі Жаратушының, пайғамбардың,
сахабалардың, ақынның және ең сапалы адамдарыдың бейнелерін сомдау осындай поэтикалық
жырлаумен жасалғанын көреміз. Дастанның әуелгі үш өлеңінде Жаратушының бүкіл тіршілік
тынысын, адамзат пен аңның, құстың табиғи қозғалыстары үйлесімін жасаған құдіреті дәлелдей
бейнеленеді. Мысалы Жалғыз Алла жайында атты өлең жолдарында Жаратушының рухани
жебеуші тұлғасына айқын дәлелденеді:
Бар қылды жаратты да мені жоқтан,
Жоқ етер Алла тағы бар қылмақтан.
Тәуба қыл, шәк келтіріп, желік қумай,
Тұрғанда өзің алмай оттан сақтан!
Жаратты жалғыз Алла күн мен түнді,
Батыс пен алмасатын Шығыс жақтан.
Күніңді батырады, таң атырып,
Кетеді түнді түріп таң шапақтан.
Бұл жолдардың Құран кітабындағы ғаламды жартудағы Алланың құдіретін түсіндіретін 7Ағраф сүресіндегі 52,52 аяттарға, 10- Юныс сүресіндегі 3-аятқа, 11- Һұд сүресіндегі 7- аятқа, 32Сәжде сүресіндегі 3,4- аяттарға , 50- Қаф сүресіндегі 37,38-аяттарға, 55- Рахман сүресіндегі 1-34
аяттарына сәйкес жырланғанын көреміз. Мысалы, 55-Рахман сүресі аяттарында Жартушының
құдіреті былайша беріледі: «Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атамен бастаймын.
Асақамқор Алла (1) Құранды үйретті. (2) Адамзатты жаратты. (3) Оған сөйлеуді үйретті. (4) Күн
мен ай есеппен жүреді. (5) Өсімдік, жұлдыз, ағаш оған бас иеді. (6) Ол аспанды биіктетіп, оған тең
бір өлшеу тең бір өлшеу қойды...». Құран кітабындаға Жартушының бүкіл ғарыш кеңістігіндегі
тіршілік қозғалыстарын жаратуы хақындағы аяттар діни дастандардың бәрінде де арқау етіледі.
Жоғарыда мысалға келтірген поэзия іспетті мұсылман суретшілерінің картиналары әрдайым өз
кейіпкерлерінің ішкі жан – дүниесін, адамзаттың сезімдік әлемін және адамдардың психологиясын
терең түсінуге мүмкіндік берсе, ақындардың шығармашылығы терең психологизммен қатар
лиризмге негізделген.
Діни өмірдің және өз кейіпкерлерінің күнделікті тұрмыс – тіршілігінің сипатты белгілерін
анық бере отырып, мұсылман көркем суретінің шеберлері, рухани - өнегелік бағыты бар, өз
мәнерлігі бойынша керемет жасайды, оның композициясы бірегей ойлаудың ерекше
тереңділігімен, саналы шынайылығымен ерекшеленеді. Гуманистік идеалдар, жоғары Исламдық
руханилық, білімге деген құштарлық, ақылдың қуатты күші, әдемілік пен қоршаған әлемнің
әралуандылығын тамашалау, адамның ұлылығы мен жоғары сағыналығына сену, оның жағымсыз
жағдайларға қарсы тура білу қабілеті – мені бұлар, мұсылмандарында айқын көрсете білген
мәселелері.
Исламдық сурет өнерінің қайталанбас тартымдылығы оның керемет жылылығымен
шуақтылығында, суретшінің өзінің көркемдік әсерін айқын көрсете білуінде жатыр. Өмір, оның
үндестілігі, ұлылық, әдемілік, суретшіні жайма шуақ хабарлы образдарды жасауға
шабыттандырады. Сонымен бірге ислам көркем суреті – бұл қазіргі жағдайларды барлық
конфликтерге көңіл аударатын үлкен әлеуметтік маңызы бар мәселелерді шеше алатын және
қазіргі өміріді, ондағы қоғамдық оқиғалардың динамикасымен қоса ерекше сипатын білдіретін,
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адамның сезімімен уайым – қайғысын көрсете білетін көркем сурет. Әрине, ислам суретшілері
үшін ең көріп салатын суреттері – ол кез келген мұсылман үшін қасиетті Ал – Каба, исламның екі
қасиетті қаласы – Мекке мен Медина, қасиетті құранның суреті және сонымен бірге арабша
жазылған Құдіретті Алла Тағаланың аты.Ұлттық шығармашылық дәстүрлерге байланысты
айырмашылықтарына қарамастан, әртүрлі мұсылман халықтарынан шыққан қыл қалам
шеберлерінен шыққан шығармаларында тап осы исламдық руханилық, оның күрделі де көпжақты
өнерлерін біріктіріп, олардың керемет еңбектерінде тікелей немесе жанама түрде көрініс тауып
олардың шабыттарының күнделікті қайнар бұлағы болып қалыптасты. Олардың рухани өнегелік
тақырыпқа жазылған картиналарының композициясы әрқашан терең ойластырылған және онда
ешқандай кездейсоқтық жоқ. Оларға түстің ашықтығы, айқындылығы, дұрыс таңдалып алынған
жарықтың үйлесімділі тән. Бұндай шығарма суретшінің діни философиялық мән - мағынасы бар
өзіндік ұстанымын білдіреді. Бұдан басқа, ислам суретшілері туған табиғатын салғанды ұнатады.
Олардың картиналарында адамның сезімі мен уайым қайғысы өте терең көрінеді. Табиғаттағы
ерекше сәттерді білдіретін еңбектері сол шығарманы қоршаған ортамен бөлінбес тұтастықта
қабылдауға, одан табиғаттан даму заңдылықтарын іздеуге көмектеседі. Негізгі көңіл аударған
мәселелері тек жабайы қолданылмаған табиғат ғана емес, сонымен қатар адам еңбегі саналған
егістік, жайылым жерлерде туған табиғаттың әдемілігі мен және қайталанбас тартымдылығымен
шабыттанған. Олар үндестігі мен түстің ашық айқындылығы бойынша өте таңқаларлық
картиналар жасады.
Мұсылман көркем суретінің дамуы жер шарының әр бұрышында әр түрлі болды. Алайда
оның негізгі тенденциялары баяғыдан - ақ анықталған. Ол ислам руханилығының негіздеріне
сүйенген. Осы тақырыпқа байланысты жазылған еңбектерде кремет шығармашылық талғам мен
жоғары кәсіби шеберлік жатыр. Ислам суретшілерінің шыдамдылығымен еңбексүйгіштігі сурет
өнерінің прогрессивті дәстүрлерін нығайтуға деген талпыныстары жаңа мұсылман мәдениетін
жасауға белсенді түрде қатысуға тиісті барлық сенуші адамдарды қуанта түседі. Олардың
шығармашылығының әр алуандылығы, өмірді танып білуге деген құштарлығы, махаббаттың
жоғары патриоттық идеалдары, өз туған жері мен халқына деген мұсылман сурет өнерінің басты
ерекшеліктері болып табылады. Өзінің бар өмірінде діни көзқарастарға деген сенімділігін сақтаған
үлкен жастағы мұсылман суретшілері енді өз шеберлігін жас мұрагерлеріне үйретуі тиіс. Өз
кезегінде руханилық ислам суретшілерінің ең жақсы шығармаларын, осы бағыттың мақсаттары
мен міндеттерін қоғамға түсіндіріп, үнемі насихаттап отыруға міндетті.
Қорыта айтқанда, ислам діні болсын, мейлі христиан, будда діні болсын әр дәуірде діннің
өнерге оң болмаса кері әсер еткенін тарих жоққа шығармайды. Бұл дегеніміз, өнердің уақыт пен
кеңістік арасында үнемі өзгеріске ұшырып, толығып, толысып отыратынына бірден бір дәлел.
Өнер уақыт пен кеңістіктің өзгерісіне ұшыраса да, оның адамзат алдындағы функциясы ешқашан
өзгерген емес. Ол дүниені ізгілік пен жақсылыққа ұштастырып қана қоймай, тарихпен тыныстап
болашаққа деген үмітті өшірмеу болып табылады.
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Аңдатпа
Бекбергенова А.С.–І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, бейнелеу өнері және дизайн
кафедрасыныңаға оқытушысы
Ахметов Б.Б.–І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, бейнелеу өнері және дизайн
кафедрасының аға оқытушысы
Чокпаров Д.Д. – І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, бейнелеу өнері және дизайн
кафедрасының оқытушысы,
Бұл мақалада кескіндемедегі (живопись) майлы бояу әдіс-тәсілдердің қыр-сырын білімгерге
үйретудегі мәселесі ашып жазылған. Әр білімгердің шығармашылық жұмысында өз жан дүниесін
көрсетеді. Өнер біздің қоғамда адамдарда, оның ішінде әсіресе жастарды рухани – эстетикалық
тәрбиелеуде сенімді, күшті құрал болып табылады. Жастарды көркем өнерді сүюге, адамға тән ізгі
қасиеттерді қастерлей білуге үйретеді. Майлы бояу әдіс-тәсілдерді білімгерлердің шығармашылық
қабілеттерін, техникалық ой-өрістерін дамытады.Кескіндеме заттың сыр-сипатын, нәрсе мен
кеңістіктің қарым-қатынасын, сәуле мен көлеңкенің құлпырымын үндестіре бейнелейтін
көркемдік және танымдық қуатымен ерекшеленеді. Ол көрерменнің сезіміне, ойына әсер ету
арқылы эстетикалық ләззат береді. Кескіндеме туындылары жеке бір тұлғаны, дара көріністі
бейнелеп қана қоймай, күрделі сюжетке, оқиғаларға құрылған шытырман соқтығыстарды да
бейнелеп, олардың мәнін ашады. Кескіндеме дәуірдің рухани мазмұны мен әлеуметтік дамуын
бейнелеп қана қоймай, көрерменнің сезіміне, ойына әсер ету арқылы бейнеленген шындықтан
тәлім алып, өзінше қорытынды жасауына себепкер болады. Сондықтан да Кескіндеменің
қоғамдық-тәрбиелік мәні зор және ол деректемелік мағлұматта береді.
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В статье рассматриваются тонкости проблемы обучения студентов технике работы с
масляными красками в живописи. Каждый студент в свой творческой работе раскрывает свой
внутренний мир. В нашем обществе искусство является одним из мощных инструментов в
нравственно-эстетическом воспитании молодежи. Искусство прививает любовь к Родине, доброте,
культуре, присуший человеку. Техника работы с масляными красками в живописи развивает их
способности, мышление творчески развиваться.Живопись отличается художественной и
познавательной мощностью, гармонизирующей характер предмета, отношения к вещам и
пространству, замком света и тени. Он придает эстетическое удовольствие, воздействуя на
чувства, мысли зрителя. Произведения живописи не только отражают личность,
индивидуальность, но и отражают сложный сюжет, столкновения, создаваемые событиями,
раскрывают их сущность. Живопись не только символизирует духовное содержание и социальное
развитие эпохи, но и дает возможность обучаться и самостоятельно подводить итоги, проявляясь
на чувствах, мыслителях зрителя. Поэтому живопись имеет большое общественно-воспитательное
значение и представляет его в реквизитном материале.
Ключевые слова:живопись, искусство, методы-приемы, творчество, произведение,
изображение, личность, развитие.
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Abstract
BekbergenovaA.–seniorteacher of the chair of fine arts and design,Zhetysu state university named
after I. Zhansugurov
Akhmetov B.–seniorteacher of the chair of fine arts and design,Zhetysu state university named
after I. Zhansugurov,
Chokparov D. - teacher of the chair of fine arts and design,Zhetysu state university named
after I. Zhansugurov,
This article reveals the problem of teaching students in painting (painting) methods and techniques of
oil painting. In his creative activity, each student shows his soul. Art is a reliable, strong tool in our
society, including in the spiritual and aesthetic education of young people. The artistic culture of youth
love of country, teaching people the good qualities of a person. - Development of creative abilities of
students, technical abilities. Painting is characterized by artistic and cognitive power, harmonizing the
nature of the subject, the relationship to things and space, the castle of light and shadow. It gives aesthetic
pleasure, influencing feelings, thoughts of the viewer. Works of art not only reflect personality,
individuality, but also reflect the complex plot, collisions created by events, reveal their essence. Painting
not only symbolizes the spiritual content and social development of the era, but also gives the opportunity
to learn and independently sum up the results, appearing on the feelings, thinkers of the viewer.
Therefore, painting is of great social and educational importance and represents it in the requisite
material.
Key words:painting, art, student, methods-techniques, creativity,coloring, coloring, image,
personality, development.
Өнер – өмір бұлағы, ізгілік пен әсемдік. Өнерді, оның қоғамдағы тәрбиелік мәнін жан-жақты
түсіну үшін әсемдік, әдемілік заңдарын жақсы түсіну шарт. Сондықтан біз студенттерге айнала
қоршаған әсемдікті, сұлулықты жете түсіндіріп, өмірдің тылсым ғажайып сырларын ашып,
үйретуіміз қажет. XV ғасырдың басында Нидерландыда әлемнің жаңа көркемдік тануымен қатар
оны жүзеге асырудың жаңа тәсілі пайда болды – майлы бояулар мен кескіндеме. Өсімдік
майларынан бояуларды жасау ертеректе пайда болған. XV ғасырға дейін бұл тәсіл кескіндемеде
дербес рөлде ойнамайды. Суреттерді ағаш тақтаға жасаған суретшілер мұндай бояуларды өте
сирек қолданады: шикі өсімдік майы өте баяу кепті. Сондықтан да суретші бірнеше күндер бойы
күнде кептіруге тура келеді. Содан бояулар қанық болмай, ағып кететін болды. Майлы тәсілі
таралуы Нидерландық кескіндемеші Ян Ван Эйктің жасаған жаңа енгізуінің арқасында мүмкін
болды. Ол майлы бояуларды жетілдіріп, содан барып май жалпы танымға ие болды. Ян Ван Эйк
ерекше шығармашылық талантқа ие болған адам. Жас кезінде суретші бояулар үшін
байланыстырушы заттарды іздеуге көп күш салды.Оның қатарында май да бар. Ол кезде май
жұмыс үшін ыңғайлы болды. 1410 жылы Брюктік лактағы қайнатылған және тазартылған зығыр
майын ерітуді жөн көрді[1].
Оған пигментті қосып, тіпті көлеңкеде жеңіл кебетін массаны алды. Жаңа бояулар өзгеде
жақсы қасиеттерге ие болды: олардан әр түрлі түстерді ала отырып, палитрада араластыруға
болатын болды; біреуінің үстіне екінші бояу қабатын жағуға мүмкіндік туды, жұмыс барысында
өзгерістер енгізуге болатын болды; жаңа бояулар түстес болды.
XV ғасырда майлы бояу тәсілі Германияға , Францияға көшіп, ол жақтан Италияға жетті.
Майлы бояулармен негізінен екі жағдайда жазады: сырлау арқылы немесе сырлаусыз. Алғашқы
тәсіл натураға көп оралуды талап етеді және кескіндеме үшін негізді көрделі дайындауға оралуды
талап етеді. Екінші тәсіл кеңінен қолданылады. Онда көп сеянсты этюдтар жазуға болады. А-ля
прима тәсілдерін (бір қабатпен сурет салу). Бұл тәсілдегі кескіндемеде әдетте , тюбикті
бояулармен олардың қоспасынсыз жүргізіледі. Осыған орай әдетте жұмыс «шикі» бойынша
жүреді. Бояуларды қалай болса солай жақпау үшін өзінің алдына таза кенепті алады. Мотивтің
ерекшелігін анықтап алуға тырысады. Одан барып кескінді үлгіні өзінің түсінуінде
қалыптастырады. Егерде бұл бір сеансты этюдте жұмыс жасауға қажет болса, онда ұзақ этюд үшін
алғашқы нобайлары қалыптасып, оның түсік композициясы табылғанда ғана жұмысқа кіріседі.
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Бұл тәсілінде түстік гаммалардың құрылым жүйесі кенептің бірнеше жерлердегі негізгі түстес
қатынастарында бірден жасалады. Пейзаж хатында бір-екі мазок тасталады. Ол түсі бойынша өте
түсінікті дақ байқалған жерге жағылады. Осы жерде бірден-екі үш жағылым аспан , ағаш, шөп
құрылысы бар көрініске жағылады. Басқаша айтқанда түс пейзаждағы барлық элементтерді
ашады. Ол барлық кенеп бойынша жекелеген соққылар арқылы жүреді. Ірі жағылған жағымдарды
салыстырып , нақтылап алған соң жаңа түстерді жағады. Этдютің ары қарайғы жұқа үлгіленуі
суретшінің өзінің жұмысының барысындағы міндетіне байланысты [2].
Алғашқыда жылы және ашық түстерді жазуы сирек емес. Яғни, көмескі түстерде этюдттің
жалпы гаммасын сақтайды. Әдетте, ең күші түстік дыбыстар соңғы сәтке қалдырылады. Ол кезде
жұмыс аяқ жағынан таяп қалады. Бұл жерде пасталық жағылымдармен шешуші және
энергетикалық жағулар орынды болып табылады.
Түс пен көлеңкенің анық жағылған қарама-қарсылығы кезінде мотивтерді шешу үшін ең
көмескі түстерден ашық пайдаланылады. Ашық және қараңғы түсердің қарсылығынан анықтауды
үйрену қажет. Салыстыру әдістемесі арқылы түстердің бояуы бойынша түс пен көлеңкені табу
керек. Кейбір шеберлер а-ля прима техникасын өзге тәсілдерін пайдаланады. Олар алғашқыда
кенепті кеңінен жауып, бояуды скипидармен қыздыра отырып, оларды акварельге жағып, кенеп
бойынша құйылумен ерекшеленген болатын. Бірқатар шеберлер алғашқы жазбаны майлы бояумен
емес, акварель немесе темперамен, (егер грунт эмульциялы болса) жасайды. Бұл майлы бояудың
қабаттарының тегіс жығылуын болғызбайды. Осы жерде форманың көлемділігі үлгіленбейді,
өйткені алғашқы және жұқа қабатты жазбаның мақсаты мотивтің жалпы түстілік массаның
(дақтарының) негізгі түстік қатынастарын анықтауға мүмкіндік береді. Колорит – кескіндемедегі
көркемдік бейнелеудің эмоцияналдық айқындылығының маңызды құралы болып табылады. Бұл
белгілі бір тұтастықы қалыптастыратын, түстік бояулар мен олардың түстенудің қатынастарының
жүйесі. Форманы үлгілей отырып, ерекше назарды фон көрініс пен заттың арасындағы түсік
қайшылыққа аудару қажет. Форманы үлгілеу этюдтті жалпыланудың сатысымен аяқталады.
Кескіндемеге дайындала отырып, К.Юонның сөзіне құлақ асу керек: «Жұмыс барысында суретші
сезімі сыртқы ортаны қабылдауға ғана емес, сондай-ақ ол өндірістің материалдары мен
құралдарының сапасы мен қасиетерін түсінуге алып келеді»[3].
Жұмыстың талап етілген бөлігін қандай қылқаламмен істедің – сол маңызды. Өйткені хирург
үшін пинцет немесе қандай да бір пышақ маңызды болса, қылқалам кескіндемеші үшін сондай
маңызды. Полотноның матасының сапасы мен қасиеті грунттың құрамы және оның фактурасы,
бояулар өздерінің химиялық қоспасында, олардың қатысы қалыңдығымен немесе көрнекілігімен,
мастихин темірінің мықтылығы, қылқалам талшықтарының жабысқақтығы, ағаш және рама жиегі,
кескіндемені байланыстырушы заттар лактар мен кескіндемелер үшін барлық қажетті заттар
күрделі және көп жақты ғылымды қалыптастырады. Ол көркемдік материалдардың технологиясы
өзіне аса назар аудартады. Кескіндеме сапасы, оның түсі мен түстің күші кескіндемелік
материалдарға тікелей байланысты болып табылады.
Көп қабатты кескіндеме– бұл бірнеше бояулы қабаттардың қабатына негізделген тәсіл. «Шикі
бойынша» жазу тәсіліндегі ең алдымен әрбір бояу қабатының келесі қабатты жағу алдында нақты
кебумен ерекшеленеді.
Көп қабатты тәсілінде жұмыс істеу барысы келесі негізгі сатылардан тұрады: сырлау, пастозды
жағылымдар, одан барып осы жағуларды топырақтау. Осылайша, кескіндеменің міндеттері
бірнеше сатыға бөлінумен ерекшеленеді.
Сырлау. Көпқабатты сырлау тәсілінде ол басқа бағытта болады. Ол а-ля приманың екінші
тәсілдегі жұқа қабатты жазбаға қарағанда : кенептің түсінің ашылуына негіз болады. Сондықтан
да сырлау көбінесе екі бояумен-ақ немесе қандайда бір қараңғы бояумен жасалады. Сырлаудың
барлық түрі екінші жазбада этюдтты бояудың аз ғана бөлігімен соңына дейін жеткізу есебімен
жасалады. Жалпы бояуға жылы түсті жағу кезінде жазба одан сайын жылы болады, ал суық түске
жылы түсті жаққан кезде оның әлсірейтіндігін ескеру қажет. Майлы бояулармен сырлау а-ля
приманың алғашқы жазбасындай жұқа қабатты немесе пасталық, ол көбінесе грунттың қажетіне
байланысты. Екінші жазба сырлауды кептірген соң жазу басталады. Түсті сырлау кезінде ол
жартылай жазумен жүреді. Егер де сырлау гризайльмен жасалса, онда екінші жазбаны жартылай
186

жазумен жасау дұрыс. Оны жергілікті түстермен, одан этюдті бітіріп, көлеңке түсіне сәйкес етіп
ағартқыштың көп мөлшері арқылы жасау керек.
Лессирлеу – бұл негізінен кепкен басқа жерге жағылатын бояудың жұқа қабаты. Лессирлеу
әсерін түсті әйнек жапсырудан алынған жасыл түс, сары мен көк түсті араластырғаннан пайда
болған түске қарағанда күрделі болады. Мұндай құбылысар лессирлеу кезінде байқалады. Одан
өтетін түстің айшығы төменгі өтетін бояу қабатына шағылысады. Лессирлеу майлы кескіндеудің
барлық түрлерінде қолданылады. Ашық лессирлеу суретшыге бірінші жоспарды орындауға
мүмкіндік береді. Өйткені олардың түстері корпустық жазбаға анағұрлым көрнекті болып
көрінеді. Көбіне жартылай лессирлеу қолданылады. Егер де бояуды кепкен бояулы қабатқа жақсақ
онда жартылай түсті беруге болады. Жартылай түстер суық түстерді береді.
Фактура. Кескіндеменің бояулы қабаттарының сипаттарына назар қоя отырып зерттеу
суретшіге кескіндеменің өзге де тәсілдерін анықтауға мүмкіндік туғызады. Ескі суреттерге
жылтыр бет беретін мұражайлық лактардың қабатында өте әртүрлі фактуралы дайындықтың
кескіндемесі жатыр. Ұлы Рембрант мысалы: рельефті сырлауды қолданған.
К.Юон кенептің факурасының жасауы жөнінде былай деп жазған:
«Кескіндемелік тәсіл тікелей және тар мағынада полотно бойынша қылқаламда жүргізумен
байланысты. Кескіндеменің көркемдік қабылдануы үшін фактура онда басты рөлді алады.
Кескіндемелік фактуралардың диапазоны күнделікті тәсілінде Тицианның ұстамды тәсілінің
пластикалық немесе Валаскестің есепті соққыларына дейін жазылады.
Фактура мен шеберлік ажырамас заттар. Фактура автордың темпераментімен тығыз
байланысты.Онда автор туралы көптеген нәрсені білуге болады. Фактураның осындай
автобиографиялық қасиеттерінен соң ол түстің қарқындылығы мен түстің күштілігіне жету
маңызды болып табылады...». Ешбір жағудың қатаң рецептісінің жоқ екендігін есте ұстаған
жөн.Фактураны жағудың сипатын бейнелейтін натураның ерекшелігі мен өзінің орындау қандай
да бір орындау тәсіліне бейімділігіне байланысты іздеу қажет.Бір сөзбен айтқанда кескіндемедегі
тәжірибеден басқа тағы да фактураны құрудың әртүрлі нұсқаларын іздеп, үнемі кеңейтіп отыру
керек.Өйткені, жағу сипаты мен фактура этюдтің бояу қабатын құруда зор болып табылады [4].
Композициялық
бейнелеуді
шешкен кезде әртүрлі
әдіс тәсілдерді орындай білу
қажет.«Техникалық түрде ойластырылған әрбір жұмыста қылқаламмен әрбір соққысы, әрбір түсті
мазмұнының көрінісі болуы керек», К.Юон.
Сурет жасалатын материал негіздеп аталады. Маймен кенепте жазған дұрыс. Формасын
келтіре отырып, пласткалық мазьді жағуға мүмкіндік беретін қылқалам күшімен оны реттеуге
болатын кенеп кеңінен қолданылады.
Кенеп кескіндеме үшін зығырлы және көбікті болуы керек. Кенептің дәнді фактурасы
кескіндеме үшін өте ыңғайлы, бояу қабатын әртүрлі етіп жасауға мүмкіндік береді. Бірақ кенеп
жіптердің қалыңдығын сурет көлемімен өлшеу қажет. Ұсақ дәнді кенеп кленкалы ыңғайсыз
фактураны болғыза отырып, бояумен тез толтырылып қалады.
Кенепті таңдаған соң рамалар жиегін жасау қажет, олардың басты бағыты кенепті
тартылған жағдайда ұстап тұру. Кенеп өзінің қасиетін ол дұрыс тартылған жағдайда ғана
таныта алады. Кенеп ақ қайыңнан жасалған рама жиегіне тартылады. Оның мөлшері 5-7 градус
ішкері болады. Олай болмаған күнде рама жиегінен кенептің ойысқан жерінде кенеп
деформацияға ұшырап,ал грунт және бояулы қабат ажырайды. Раманың үлкен жиектерінің
мықтылығы олардың ұзындығына байланысты, қалыңдығы мен биіктігін анықтауға
да
байланысты болып келеді. Картина үшін рама жиегі 0.5метр квадрат болуы шарт, олардың
қиылысу жері 4x1см немесе 5x2 болуы керек.
Акварель (фран. aquarelle, латын.aqua-су) – құрамында бояу пигменттерін байланыстыратын
желімі бар, сумен езілетін бояу. Осы бояу арқылы салынған сыршырай өнері туындысында
акварель деп атайды. А. бояуы – қатты, жартылай жұмсақ, және жұмсақ күйде дайындалады. А.
бояуының ерекше сипаты, бояу жағылған қағаз фактурасы көрініп тұратындай, оның мөлдірлігі.
Анималистік жанр (лат. animal-жануар) – сыршырай, графика, мүсін өнерінде жануарларды
бейнелейтін – бейнелеу өнерінің жанрларының бірі. А.ж. жаратылыстану ғылымы мен
көркемөнерді өз бойына тоғыстырады. Бұл жанрдың суретшісі – анималистік деп аталады.
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Ауа перспективасы – бейнелеу өнерінде, заттардың, обьектілердің сырт келбетін жұмсарта,
түстің жарықтануын бісеңдете және ауа қабатының әсерінен болатын басқада өзгерістерді көру
тәжірибесінің негізінде ескере отырып, бейнеленегн заттар мен обьектілердің бір-бірінен
алыстауын, картиналық жазықтық бетінде кеңістіктік тереңдікті үйлесімді айшықтау тәсілі.
Батальды жанр (фран. bataille - соғыс)- тақырып мазмұнына сәйкес, негізінен, сыршырай, кей
жағдайда графика, мүсін өнерінде, әскери өмірдің әртүрлі соғыс қимылдары мен ерліктерін,
салтанатты шерулерін бейнелейтін бейнелеу өнерінің жанры. Б.ж. Қайта өрлеу дәуірі өнерінде аса
маңызды мәнге ие болды (Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Тициан, Тинторетто); 17-18 ғғ.
жаңа мәнде дамыды (Д.Веласкес, Рембрандт, Пуссен, А.Ватто) және 19 ғ. алғашқы жартысындағы
романтизм бағытының қалыптасу кезінде соғысың пафостық және трагедиялық сипатын айшықты
бейнелейді (Ф.Гойя, Т.Жерико, Э.Делакура т.б.). 19 ғ. соңы мен 20 ғ. басында соғыс пен әскери
көріністерді тарихи деректі, нақтылы түрде пайымдап бейнелеумен бірге (францияда – А.Невиль;
ресейде- А.Коцебу, Ф.Рубо), әскерилердің психологиясын айқындап көрсетуге деген талпыныс
беки түседі. (В.Верещагин, В.Суриков, т.б.). Б.ж. – ежелгі дәуірлер немесе кейінгі ғасырлардағы
соғыс қимылдары мен әскери тұрмысты бейнелеумен – тарихи жанрдың, қиял-ғажайып, ертегі
кейіпкерлерінің соғысын бейнелеп- мифологиялық жанрдың бір саласын құрайды.
Графика (грек. grafike, grapho – жазамын, суреттеймін)- пластикалық бейнелеу өнерінің бір
саласы. Г. өнерінің түрлері көп (қараңыз; сурет, автолиография, линогравюра, офорт, акватинга,
плакат, кітап графикасы), шығармалары жазықтық бетінде (қағаз, картон, т.б.) бейнелейді.
Гризайль (фран. grisaille, gris – сұр, сұрғылт) – мүмкіндік рельефті еске салатын, сәндік панно
ролін атқаратын, бір тонды – монохромды сыршырай.
Кенепті тарту. Кенепті тарту өте қажет,өйткені ол жеткілікті дәрежеде мықты болу үшін
және де қылқаламнан ақпауы тиіс. Оның тартуы мен бекітуі бұрышқа қарай екі жағынан
ортасынан тікелей жүргізіледі. Кенептің талшығы рама жиегінің параллельді жақтарында қалып
қоюы қажет.
Кенепті жапсыру. Кескіндеме үшін жақсы жапсырылған кенеп қажет. Бұл жұмыстың алғашқы
сатысы жапсыру болып табылады. Ол кенепті майдың зақымдануынан сақтайды, ол грунттың
құрамына кіреді.
Жапсырғыш құралды жаққаннан бұрын кенепті пульверизатордан әрлеу қажет. Ол жапсыруды
жеңілдетіп, желімнің кенептің ішкі жағына өтуіне мүмкіндік береді. Алғашқы жапсырудан кейін
кенепті бөлмелік жай температурада құрғату қажет. Онан соң кенептің беткейін пензаның
бөлігімен сүрту қажет. Осыдан соң екінші жапсыруды жүргіземіз. Жапсыру үшін желімді
дұрыстап алу керек. Желімді пайдалану үшін столярлы, желатинді желімді пайдаланады.
Желатинді желім-грунттау үшін өте таптырмас зат, оны пайдалана отырып , жоғары сапалы өнім
алуға болады. Желатинді алдымен суға араластырып, 1:15 және бір сағатқа ісу үшін қояды. Одан
барып оны су ваннасында қыздырады. Желімді ерітіндіні қайнатуға болмайды. Оны суытып,
кенепке жағады.
Кенеп форматы және бейнелеу мөлшері.Суреттің композициялық құрылымның маңызды
міндеті болып кенептің форматын таңдау мен өзіндік бейненің көлемі табылады.
Жоғарғы тартылған тік бұрышты формат бейнеден монументальді әсерді ұлғайтады.
Көлденеңінен тік бұрышты кенеп бойынша өте қатты тартылған кенеп бейнеленген объектіні
төмендетеді.
Сурет көлемін оның мазмұнына да байланысты. Рамкаға барлық сюжет сия бермейді. Әрбір
сюжет үшін сәйкес мөлшер табылуы керек.
Суреттің композициясы үшін, сюжеттік орталықты бөлу үшін кенептің тегістілігіндегі сол
бейненің көлемі маңызды болып табылады. Ірі бейнелеу барлық уақытта суреттің тегістілігінен
шығады. Өте шығын бейнелеу суреттің тегісігінен алыс тұрады. Сәтті композиция көрген кезде
кенептің жиектерін өзгертуге тілегі болмаған кезде, оның масштабын өзгертуге тілегі бар.
Композициялық оралықтың ерекшеленуі және кескіндегі көру әсерін құру түс көлеңкесіне,
фигуралардың көлеміне, фигуралардың арасындағы аралықта қол жеткізеді. Суретші кескінді
басты затты түспен, ондағы детальдардың ерекшелігімен ажырата алады.
Кенепті грунттау. Екінші жапсырма кепкеннен кейін кенепке грунт жағады. Грунт – кенеп
пен бояу арасындағы біріктіргіш звено болып табылады, грунтталмаған кенепке жағуға болмайды.
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Егер грунт нашар жасалса, онда ол майды тартып, оған қылқаламмен жазу қиынға соғады.
Бояулары әлсізденіп, өзінің сапасын жоғалтады. Кескіндеменің қарайып кету қаупі де жоққа
шығарылмайды. Кенеп рама жиегіне тартылған полотно бойынша тырнақпен қол жүргізген кезде
шытырламау қажет. Кенептің фактурасы грунттаумен толықтырылмауы керек. Осындай
кенептерде жазу жеңіл әрі ыңғайлы болады.
Барынша күрделі және қарапайым грунтты жасау, бұл – желімді грунтты жасау болып
табылады. Ол ПВА желімінің қоймалжыңынан және ақ су имульяциялық бояуынан жасалады.
Оған су қосылады. Грунт массасын жақсы араластыру қажет, ол қоймалжыңды қою емес қаймаққа
ұқсас болуы қажет. Грунттың алынған массасын кенепке жағады. Кепкен соң, оның беткейін
пемзамен толықтырады[5].
Майлы бояу живопись салуға арналған картонды басқа әдіспен: оның бет жағына арнайы
ерітіндімен (скипидирдың 5 бөлшегіне балауыздың 1 бөлшегі) жағылып, содан кейін зығыр
майымен сүртілген чертеж немесе сурет қағазын желімдеу әдісімен де дайындауға болады.
Этюдтер үшін олифпен, живопись майымен майланған немесе желім жағылған қағазды
пайдалануға болады. Оның өзінде кепкен кезде қағаздың бүрісуінен аулақ болу үшін оны тақта
бетіне кнопкалардың көмегімен теріп тастайды. Этюд салу үстіндегі жұмыстың мақсаты – өмір
мен табиғаттың құбылыстарына жіті көз тастап, шынайы беру, бұл құбылыстар сурет салушының
бойында тудыратын сезімдерді айқында дәлме-дәл білдіру. Н.Рерих табиғатта көргенді бейнелей
білу маңызды, бірақ бейнелегің келгенді көре білу одан да маңызды деген болады. Өнер біздің
қоғамда адамдарды, оның ішінде әсіресе жастарды рухани – эстетикалық тәрбиелеуде сенімді,
күшті құрал болып табылады. Жастарды көркем өнерді сүюге, адамға тән қасиеттерді қастерлей
білуге үйретеді. Оларды, шығармашылық қабілеттерін, техникалық ой-өрістерін дамытуға үлес
қосуымыз керек.
Бейнелеу өнерінің түрлері, жанрлары мен көркем мәнерлік (бейнелеу) құралдары
КЕСКІНДЕМЕ (орысша – живопись –(писать как живой – бейнені бояумен тірі сияқты жазу,
қазақ тілінде – сыршырай (сыр – бояу, шырай - бейне) сөзімен баламалы). Кескіндеменің басты
бейнелеу құралы – бояу, жылы, суық түстегі бояулардың реңктік үйлесіміне негізделген:
колористік, тондық, гаммалық, реңктік үйлесіміне негізделген. Сол сияқты, композиция, пішін
құрылымы мен сұлулығы, пропорциялық үйлесімі, жарық пен көлеңке, сызықтық, ауа, түстік
перспектива – кескіндеменің көркем-мәнерлік құралдары болып табылады. К.- станоктық және
монументальдық болып жіктеледі.
Кескіндеме өнерінің жанрлары
1. Натюрморт (белгілі бір тақырыпқа құралған жансыз заттар жиынтығын суреттеп бейнелеу)
2. Пейзаж (табиғаттың көріністерінің әсемдігін, құбылыстарын бейнелеу)
3. Портрет (жеке адамның, адамдар тобының портреттері, табиғат немесе белгілі ортада
отырған адам портреті, психологиялық портрет, салтанатты портрет)
4. Тұрмыстық жанр (адамдардың күнделікті өмірде, тұрмыс-тіршілігінде өтіп жататын түрлі
оқиғалар мен құбылыстарды бейнелеу)
5. Тарихи жанр (адамзат, қоғам өміріндегі тарихи оқиғаларды, құбылыстарды бейнелеу)
6. Батальдық жанр (әскери өмір-тіршілікті, соғыс жағдайындағы іс-әрекеттерді бейнелеу)
7. Анималистік жанр (жануарлар, хайуанаттар, жәндіктер өмір-тіршілігін бейнелеу)
8. Маринистік жанр (теңіз беті құбылыстары мен оқиғаларын және адамдардың олармен
күресін бейнелеу)
9. Мифологиялық жанр (киял-ғажайып аңыздар мен ертегілер мазмұнына байланысты
тақырыпта бейнелеу)
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Аңдатпа
Мақалада Сарыарқа даласының батыс аймағындағы фольклорлық мұралардың қазіргі
сақталу деңгейі және осы құндылықтарымызды
ұстанып отырған тікелей мұрагерлердің
жағдайын ескере отырып, оларда сақталған ұлттық рухани құндылықтардың байырғы
элементтерін жазып алу, сақтау, насихаттау жұмыстарын жүргізу көзделген.
Қазақтың рухани музыкалық мұрасы өзінің өміршеңдік қасиетімен, тарихи маңызын сақтап
және ауызекі түрде қалыптасып, әлемдік адамзат прогресіне өзіндік үлесін қосуда. Халқымыздың
тұрмыс-салтына, адет-ғұрпына байланысты туған, Жоқтау, Сыңсу, Жар-жар, Аужар, Ән, Күй,
Жыр, Терме, Жарапазан сияқты мұраларымыз ауызекі түрде таралып, ұлт мәдениетінің тарихын
ұзартты. Елімізде осындай құндылықтар сақталған өңірдің бірі - Қарағанды облысы.
Түйін сөздер: күйші , күйшілік өнер, рухани мұралар, Сарыарқа, Қарағанды облысы.
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научный сотрудник научно-исследовательского института
«Халық қазынасы» Национального музея Республики Казахстан
ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЗАПАДНОЙ САРЫАРКИ
(Из материалов фольклорной экспедиции, проведенная в рамках проекта «BR05236868
Изучение, сохранение и популяризация культурного наследия Сарыарки»)
Аннотация
В статье рассматривается нынешнее состояние сохранности и изученности фольклорного
наследия западных регионов Сарыарки, и принимая во внимание носителей этих культурных
ценностей, целью статьи является сохранение и популяризация элементов национальных
духовных ценностей путем записи и фиксирования.
Духовное музыкальное наследие казахского народа сформировавшись спонтанно и сохранив
свою историческую значимость, способствует мировому прогрессу человечества. Культурные
наследия как Жоктау, Сынсу, Жар-жар, Аужар, Ән, Кюй, Жыр, Терме, Жарапазан, возникшиеся в
связи с традициями и обычаями нашего народа, получили широкое распространение в устной
форме и продолжили историю национальной культуры. Одним из регионов страны, где
сохранились эти ценности является Карагандинская область.
Ключевые слова: кюйши, искусство кюя, духовное наследие, Сарыарка, Карагандинская
область.
Maulet Ardabi
Research Fellow at the Research Institute "Halyk Kazynasy" of the National Museum of the Republic of
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FOLKLORE HERITAGE OF THE WESTERN SARYARKA
(From the materials of the folklore expedition, conducted within the framework of the project
"BR05236868 Study, preservation and popularization of the cultural heritage of Saryarka")
Annotation

The article considers the current state of preservation and study of the folklore heritage of the
western regions of Saryarka, and taking into account the carrier of these cultural values. The aim of the
article is to preserve and popularize elements of national spiritual values by recording.
Having formed spontaneously the spiritual musical heritage of the Kazakh people have preserved
its historical significance, and contributes to the world progress of mankind. Cultural heritage like Joktau,
Sinsu, Zhar-zhar, Aujar, Yan, Kyu, Zhyr, Terme, Zharapazan, which arose in connection with the
traditions and customs of our people, were widely spoken and continued the history of national culture.
One of the regions of the country where these values are preserved is the Karaganda region.
Keywords: kuishi, art of kyu, spiritual heritage, Saryarka, Karaganda region.
Сарыарқа даласының Қарағанды облысында Итаяқ, [1], Тоқа, Тәттімбеттерден[2] бастау
алған тамыры терең Арқа күйшілік мектебі, Әбікен Қасенов, Әбді, Қыздарбек, Ісембектер [1, 790791 бб] арқылы Дәулетбек Сәдуақасов, Пазыл Тұтқабеков[3], Қайыролла Сәдуақасовтарға
жалғасса, ХІХ ғасырдағы қазақтың классикалық ән өнерінің негізін қалап, сал-серілік дәстүрдің
алтын діңгегін осы апайтөс далаға мызғымастай етіп орнатқан Ақан сері, Біржан салдар салған
әншілік өнердің бүгінгі күнгі сарқыты да осы қасиетті Арқа өңірі оның ішінде Қарағанды
облысында сақталған.
Қазақ халқының бейзаттық мәдени (материалдық емес) мұралары көшпенді тұрмыста
ауыздан-ауызға таралып, сан ғасырлық тарихын жоғалтпай бүгінгі ұрпаққа жетті. Ұлы даланың
мәдениетінде өткір тілдің, әсерлі үннің сарқылмас бұлағы бар. Қазақ даласының әр түкпірінде
рухани мұраларымыздың төл ерекшелігін бұзбай ұстанып, сақтап отырған тікелей мұрагерлері
бар. Қазақтың ұлттық салт-дәстүрінде ерекше орын алған бүгінде жоғалуға шақ қалған,
орындаушылық өнердің сирек нұсқалары жарапазан, сыңсу, жоқтау, көне ән-күйлер, өлеңжырлармен тарихи дастандарды ұстанушы көзі тірі өнерпаздардан жазып алу үшін, ағымдағы
жылдың 16-25 мамыр аралығында ҚР Ұлттық музейі «Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу
институтының ғылыми қызметкері Мәулет Ардаби (Аға ғылыми қызметкер Д. Ескекбаев)
Қарағанды облысында іссапарда болып, рухани мұралардың әр үлгісінен қыруар материал
жазылып алынды. Мұндағы мақсат – Қазақстанның елді мекендерінде оның ішінде Қарағанды
облысының батысындағы фольклорлық мұраларды жинау.
Аталған рухани мұралардың қазіргі нақтылы жағдайын және сақталу деңгейін анықтау
мақсатында ҚР Ұлттық музейінің «Халық қазынасы» ғылыми зерттеу институты жинау, жүйелеу,
зерттеу жұмысын бастады. Экспедицияның негізгі бағыты Қарағанды облысы Ұлытау ауданының
(Аманкелді ауылы, Шеңбер ауылы, Қаракеңгір ауылы), Шет ауданы, Жаңарқа ауданының Ескене
ауылы және осы ауылға қарасты Талдыбұлақ кенті болды. Қазіргі таңда жоғалу қаупі төніп тұрған
Рухани мұралардың (ән-күй, күй аңыздар мен сол өңірде бұрын өткен күйші-композиторлар)
бірнеше түрінен қыруар материалдар ұлттық өнердің әр түрінен қазіргі көзі тірі тікелей
өкілдерінің аузынан (видео, аудио форматта) жазылып алынды. Осы материалдар негізінде алдағы
уақытта ақпарат құралдарында жарияланым болады және 2 ғылыми мақала дайындау көзделуде.
Қарағанды облысының Ұлытау ауданының Амангелді ауылында тұратын Құрманәлі
Әбілғазыұынан жарапазанның ескі нұсқасын және «Қайыптың термесін», «Елім Құлжадай» атты
халық әнін сондай-ақ 9 жасар жиен немересі Әлтайыр Дәуреннен жарапазанның және бір ескі
нұсқасын (аудио-видео, фото) форматта жазып алдық. Сонымен қатар Амангелді ауылымен
жапсарлас жатқан Кененбай көлінде тұратын Ажыбаев Рахым Пәуеденұлынан қазіргі таңда ұрпақ
санасынан өшкіндеп бара жатқан бата беру дәстүріне қатысты батаның «Жастарға берілетін бата»,
«Бүлдіршіндерге берілетін бата», «Жастарға қысқа бата», «Қарияларға берілетін бата», «Үй иісне
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риза көңілмен берілетін бата», «Жастардың тойына бата» сияқты 6 түрін және ауарайын болжауға
қатысты қазақтың дәстүрлі астрономиялық білімі туралы құнды деректерді (аудио-видео, фото)
форматта жазып алдық. Ұлытау ауданында тұратын қарт шежіреші Шымбергенов Тақаннан да
салт-дәстүрімізге қатысты батаның «Үлкендердің дастарқанға батасы», «Өсиет бата», «Келген
қонаққа бата», «Жастарға бата» сияқты 4 ескі түрін жазып алдық. Сондай-ақ Ұлытау ауданының
Қаракеңгір ауылында тұратын Әжібенова Гүлжаухар Тақашқызы мен Мұқанова Айтолқын
Амандыққызынан сол өңірде кісі өлімі болғанда ертеден айтылып келе жатқан жоқтаудың 3 түрін
жазып алдық. Қазақтың салт-дәстүрінде, әсіресе дастарқан мәдениетінде бата берудің мәні
жоғары.
Сондықтан да қазақта бата берудің мол үлгісі қалыптасқан. Қазақтың күнделікті тұрмыстіршілігінде, әрбір салт-жоралардан бастап, әдеттегі дастарқан басында батасыз еш рәсім
өтелмейді. Мысалы, Дастарқанға, сойылатын малға, торқалы тойға, топырақты өлімге, т.б.
жақсылықтың бастауы тек батамен басталады. Батаны көбінде елге халыққа сөзі өтімді жасы
үлкен ақсақалдар жағы береді, оны «Жақсылықтың тілек батасы» деп атайды. ,батаның қазақ
қоғамындағы ролі, маңызы туралы зерттелген еңбектерде де айтылған[4]. Ұлытау өңірінен
жазылып алынған батаның түрлері алуантүрлі болып, жас сәбиден бастап ақсақалдарға дейін
берілетін батаның түрлері бар. Барлығында да тек жақсы тілеу, ізгі ниет айтылады. Әр өңірде
берілетін батаның мазмұндары негізінен бір. Жақсылық тілеу, ізгілікке шақыру. Бірақ әр өңірдегі
салт-жоралардың өтуіне байланысты жергілікті ерекшелікке тән батаның тақырыбы жағынан
айырмашылық болуы мүмкін. Мысалы, Шығыс өңірінде нақтырақ айтқанда қытай, моңғолия
жерінде отырған қандастарда батаның түрінің мол болуы және тақырыптық жағынан да здап
өзгешелік бар[4, 87-88 бб].
Ұлытау ауданы қаракеңгір ауылынан жазылып алынған «Қара дауыс», «Әйелдің ерін
жоқтауы», «Енені жоқтау» сияқты жоқтаудың түрлерінде, музықалық әуен «Секунда» (бір
тондық дыбыс қатары) және «Терциялық» (бір жарым не екі тондық дыбыс қатары) дыбыс
қатарымен қайғылы жүріп отырады және қайталанып отырады. Жоқтаудың бұл әуендік ерекшелігі
қызғыз халқының кісі өліміндегі жоқтаудың әуендік ерекшелігіне жақындығы басым. Музыкалық
ырғақтық өлшем жағынан да үнемі өзгеріп отырады. Қазақтың мұң-шер әндері туралы мынадай
зерттеуде айталады: жоқтау әндерінің үлгілерін салыстыра қарағанда, дыбыс диапазоны жағынан
тар көлемдегі (трихорд, тетрахорд, пентахорд, гексахорд) аралығында және ауыспалы өлшемдер
(5/4, 7/8, 3/8, 2/4, 5/8, 6/8) арқылы өрістеумен қатар, көпшілігі дәстүрлі саздарда секундалық,
терциялық интонациялардан, дауыс ырғақтарынан құрылатыны анықталды[5].Ұлытау ауданы
Қаракеңгір ауылынан жазып алған жоқтауымыздағы сарынды сол елдің арасында «Қара дауыс»
деп атайды екен. Яғни кісі өлімі болғанда солқайтқан адамның ет жақын туыстарының әйел
адамдары жиналып бір дауыста бір уақытта (Ансамбль тәрізді) топтық дауыс шығарып айтады.
Бұл «Қара дауыс» деп аталады. Топтық дауыс тоқтағанда қайтқан кісінің ең жақын адамы
(жұбайы) жалғыз дауыста жоқтауды жалғастырады. Амангелді ауылынан жазылып алынған
Жарапазанның екі үлгісінде кішкене айырмашылық бар. Яғни Құрманәлі Әблғазының айтқан
жарапазанында бастапқыда тақпақтатып басталып одан кейін негізгі ой ән сарынында айтылады.
Одан кейін ән қайырмасы сияқты қайырма айтылады және қайырма жарапазанның әрбір
шумағының соңынан қайталанып отырады. Ең соңында жарапазанның батасын тақпақтатып
айтады. Бұл кісі орындаған жарапазанның әуені Жетісудағы ескі халықтық әндердің әуеніне өте
жақын. Соған қарағанда жарапазанның бұл үлгісі Шығыс және Жетісу өңірінің нұсқасы болса
керек. Ал жиен немересі Құрманалі ақсақалдың жиен немересі Әлтайырдың айтқан
жарапазанында бастан аяқ батасына дейін бір сарында тақпақтатып айтылады.
Шертпе күй өнері дамыған мектептердің бірі Қарағандының Шет өңірі. Шет ауданында
тұратын белгілі жазушы, өлкетанушы, Арқа күйшілік мектбінің оның ішінде Шет ауданы өңірінде
өткен Қыздарбек, Әбди, Ісембек, Мақаш, Бегімсал, Орал Исатаевтардың[3, 16-18 бб]
шығармашылығы жайында және әйгілі Шортанбай жырау[6] туралы қыруар зерттеулер жасаған
Кәмел Жүністегінен 2 сағатқа жуық (аудио-видео, фото) материалдар жазылып алынды. Яғни
Арқаның күй мектебінің басында тұрған Итаяқ күйшінің қайда жатқаны туралы және Шет өңірінің
күйшілерінің мұраларын жеткізген күйші Бегімсал, Орал Исатавтармен көзбе-көз жүздесіп оларды
жазып алғаны туралы тың деректер жазылып алынды. Сондай-ақ Кәмел Жүністегінің үйінде
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сақтаулы тұрған, Қыздарбек, Әбдилердің домбырлары (аудио-видео, фото) тарихымен жазылып
алынды және жеке қорында сақталған көне музыкалық үн таспаларды бірлесіп игеруге мүмкіндік
алдық.
Кәмел Жүністегі Арқа күй өнерінің соңғы орындаушыларыны бірі Бегімсал күйшіні 50жылдардың ішінде алғаш көргенін, сол бір отырыста Бегімсал күйшінің 100 дің үстінде күй
тартқанын айтты. Бірақ амал не жазып алатын ешқандай мүмкіндіктің болмағанын айтып налыды.
Кейін мөлшермен 10 жылдай уақыттан кейін Бегімсал күйшіні қайта іздеп барған Кәмел Жүністегі
Бегімсалдан шамемен 10 тарта күйді дыбыс алғышқа жазып алғанын, оның қазір өзінің еке
қорында сақтаулы тұрғанын айтты. Сонымен қатар арқа күйлерінің даңғайыр орындаушысының
бірі - Орал Исатаевтың өз қолынан жазып алған күйлері де жеке қорында сақтаулы екенін айтты.
Арқа күй мектебінің арыдағы тұлғаларының бірі қыпшақ Итаяқ (ХІХ) [1, 768 б], күйшіні де көп
зерттегенін, Итаяқтың нақтылы арқа өңірінің қай жеріне жерлегені туралы 10 жылдан астам уақыт
ел ішіндегі адамдардан және жазба тарихи материалдардан іздеп таба алмай, ақыры бірде Жарық
станциясына қонақта отырғанда Ескермес деген ақсақал арқылы Жарық станциясының Қызылтау
савқозының арғы жағында Бетпақ даладан (Ағыбай бейтінен ары қарай 70 шақырым жерде)
тапқанын айтты. Сондай-ақ Кәмел Жүністегінің айтуынша қазіргі таңда күйшінің жатқан жерін
тек Ағыбай батырдың шырақшысы Хамит біледі.
Кәмел Жүністегі Арқа күй мектебі оның ішінде Шет өңірінің Итаяқ, Тәттімбет, Қыздарбектерге
дейінгі және одан кейінгі күйші-композиторларының өмірі мен шығармашылығын жүйелі зерттеп
жүрген бірден-бір тұлға.
Жаңарқа ауданында ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, композитор Қорабай Есеновтың
орындауында 4 ән және еш жерде жарық көрмеген 2 күй жазылып алынды. Сондай-ақ Жаңарқа
ауданының Ескене ауылында өткен күйші Фазыл Тұтқабековтың көзі тірісінде ұстаған
домбыраларын фото естелікке алумен қатар, күйші Мейрам Ұлмағамбетовың орындауында 4 күй
жазылып алынды. Арқа күйшілік мектебінің арыдағы өкілдерінің бірі, Сайдалы Сарытоқаның
жатқан жеріне арнайы барып (сол өңірдегі ел мен жердің тарихына қанық Сайын Омардың
бастауында), күйшінің мазары фото естелікке алынды. (Видео, аудио, фото форматта).
16.05.2018-25.05.2018 аралығында Қарағанды облысында сақталған рухани мұралардың
қалдықтарын ел арасынан жинау барысында 5 күй, 4 ән және Қарағанды облысының Шет өңірінде
Итаяқ күйшіден бастап Қыздарбек, Әбди, Ісенбек, Мақаш, Бегімсал [1, 809 б] сияқты сол һлкенің
күй өнерінің тарихи тұлғалары туралы тың деректер жазылып алынып (видео, аудио, фото
форматта), ҚР Ұлттық музейді «Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу институтының «Рухани мұра»
қорында сақталды. Халықтың арасында рухани мұралардың сарқытын ұстап отырған адамдар бар
болғанымен көбісінің көзі кеткен. Көп мұраларымыз сол кісілермен бірге кеткен. Біздің жазып
алғанымыз рухани өнердің қазіргі көзі тірі өкілдері. Бұл адамдардың алдының жасы 80-нен асса,
арты 50-ден асқан. Бірақ осы кісілердің өнерін ары қарай жалғап отырған тікелей шәкірттері
жоқтың қасы. Алдағы жылдарда Мәдениет және Спорт министрлігімен «Халық қазынасы»
ғылыми зерттеу институты бірлесіп, Қазақстанның әр өңірінде сақталған рухани мұралардың
нақтылы санын, сақталу деңгейін және оларды қорғау жұмыстарын жасай бермек.
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ЖАСӨСПІРІМ ҰЛ-ҚЫЗДАРЫНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Аңдатпа
Қазіргі таңда жасөспірім ұл-қыздарымыздың болашақта рухани ой санасының дамуын
өнермен және мәдениетпен жетілдіру аса маңызды. Мақалада қазіргі жаһандану заманындағы бала
тәрбиесі, отбасы құндылығы, мәселелері қозғалған. Қазақ мектептерінің өзінің қазіргі жағдайында
жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудегі басты рөлін ешкім жоққа шығара аламайды. Отбасынан
бастау алатын тәрбиенің шын мәніндегі негізі мектепте түзіледі. Бұған себеп, тәрбие-қоғамдықәлеуметтік, тарихи-этнографикалық, табиғаттық-географиялық факторлардың кешенді әсерінің
жемісі. Осынау факторлардың жағдайы, күш-қуаты, тарихи өсу, өзгеру, жойылу-пайда болу,
жаңғырту-жаңарту т.б.құбылыстарға ұшырап отыратыны-тәрбиеге де ықпал етеді.
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В настоящее время подросткам и девочкам очень важно развивать свое духовное
мышление в будущем с помощью искусства и культуры. Статья посвящена воспитанию детей в
условиях современной глобализации, семейных ценностей и проблем. В современных казахских
школах никто не может отрицать ключевую роль в национальном образовании подрастающего
поколения. Основой воспитания, которое исходит от семьи, является фундамент школы. Это
связано с комплексным воздействием образовательно-социальных, историко-этнографических,
природно-географических факторов. Тот факт, что на эти факторы влияют состояние, сила,
исторический рост, изменения, исчезновение, возрождение, обновление и образование.
Ключевые слова: Воспитание, ценность, духовное воспитание, педагогика, педагог,
народное педагогика, национальное искусство, коммуникация, психология, творчество.
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FEATURES OF THE VALUE OF MODERN KAZAKH YOUTH
Abstract
Nowadays, it is very important for teenagers and girls to develop their spiritual thinking in the
future with the help of art and culture. The article is devoted to the education of children in the conditions
of modern globalization, family values and problems. In modern Kazakh schools, no one can deny the
key role in the national education of the younger generation. The basis of education, which comes from
the family, is the foundation of the school. This is due to the complex impact of educational and social,
historical and ethnographic, natural and geographical factors. The fact that these factors are influenced by
state, strength, historical growth, change, extinction, rebirth, renewal, and education.
Key words: Education, value, spiritual education, pedagogy, teacher, folk pedagogy, national
art, communication, psychology, creativity.
Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасында
Республикадағы педагог ғалымдарының көп жылғы теориялық ізденістері мен тәжірибесінен
туындаған аса маңызды мемлекеттік құжат және үздіксіз білім беру мекемелерінде тәрбие
жұмысын ұйымдастыруға негіз болып табылады. Тұжырымдамада тұлға бойында ұлттық және
жалпыадамзаттық құндылықтарды ( ізгілік, зиялылық, креативтілік, белсенділік, жеке басының
намыс сезімі, ой-пікірдегі тәуелсіздік, т.б.) қалыптастыруға бағытталған. Тұжырымдамада жалпы
құндылық ұғымын- жақсылық, әділеттік, патриотизм деп бағалайтын жеке тұлға үшін қоғамдықмәнді әлеуметтік бірлік, қоғам, тұтас материалдық, әлеуметтік объектілер тұрғысынан береді.[1]
Менің ойымша қазіргі уақытта өсіп келе жатқан өскелең ұрпақтың санасына ата-анаға
деген құрмет, әділеттілік, шыншылдық, отанға деген сүйіспеншіліктерін сапалы, тиімді
тәрбиелесек,іргесі берік, тұғыры биік ел болмақпыз.
Бүгінгі ғаламдану процесінде ұлттық құндылықтарды сақтау мен өзінің бет-бейнесін, ізгі
дәстүрлерін сақтау жолындағы күрес, ұлттық сананы сақтау күресі екенін түсіну.
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Құндылық – объектінің жағымды немесе жағымсыз жақтарын білдіретін философиялық –
социологиялық ұғым. Философия тарихында құндылық көрінісінің заңдылықтары туралы жалпы
түсінік XIX ғасырдың ортасында пайда болды. Құндылық ұғымына тұңғыш философиялық
анықтаманы Р.Лотце мен Г.Коген берді. Ежелгі философиялық көзқарастарда құндылықтың әр
түрлі көріністеріне жататын және табиғи, қоғамдық құбылыстарды, адамның іс-әрекетін бағалауда
пайдаланылатын сұлулық, қайырымдылық, мейірімділік секілді этикалық және эстетикалық
ұғымдар қолданылды.
Құндылық» ұғымы Қазақстандық алыс және жақындағы шет ел ғалымдары Алексеева В.Г.,
Болдырев Н.И., Бондаревская Е.В., Здравомыслов А.Г., Кон И., Мудрик А.В., Наурызбай Ж.,
Николаев И.Г., Нұрғалиева Г.Қ.,Петровский А.В., Төлеубекова Р., т.б. ғылыми зерттеулерінде
орын алады. Ғалымдардың еңбектерінде негізгі құндылық- Отан, адам, тұлға, өмір, адамдардың
бір-біріне мейірімділік қарым-қатынасы, шыншылдық, әділеттілік, білім, ғылым, өнер, адамның
өмір сүруіне деген материалдық жағдайдың болуы, еңбек, т.б. деп атап көрсетеді. [2] Бүгінгі күнде
жоғарыда атап өткендей құндылықтардың жойылып бара жатқаны , жастардың жалқау өздігімен
ғылым, білім ізденбейтіндігі үлкен мәселеге әкеліп соқтыруда, Елбасымыздың бастауымен
жастарды өнер, ғылым, білімге ынталандыратын арнайы сыйақы, шәкіртақылардың болуы,
жастарды ізденіске тартудың ең тиімді, әрі жемісті болуы қуантады.
«Тәрбие- тал бесіктен деп»,- қазақ халқы бекер айтпаған.Ұлттық тәрбиенің рөлін балаға
кішкентайынан бойына құйып ұғындыра білу- ата-ананың тікелей борышы.
Қазақ мектептерінің өзінің қазіргі жағдайында жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудегі басты
рөлін ешкім жоққа шығара аламайды. Отбасынан бастау алатын тәрбиенің шын мәніндегі негізі
мектепте түзіледі. Бұған себеп, тәрбие-қоғамдық-әлеуметтік, тарихи-этнографикалық, табиғаттықгеографиялық факторлардың кешенді әсерінің жемісі. Осынау факторлардың жағдайы, күш-қуаты,
тарихи өсу, өзгеру, жойылу-пайда болу, жаңғырту-жаңарту т.б.құбылыстарға ұшырап отыратынытәрбиеге де ықпал етеді. Тәрбиенің жемістілігі осы факторларды өзара үйлестіре қолдануды
мұқият ескеруде жатыр.[3] Қазақ халық тәрбиесінде «Ұядан нені көрсе, соны іледі» деп бекер
айтпаған, себебі баланың қазіргі қоғамда тәрбиесіне жіті мән беріп жатқан отбасылардың жоқтың
қасы. Дана халқымыз айтпақшы «Бір әкенің тәрбиесін, жүз мектепте бере алмайды» деп жәйданжәй айтпаса керек. Ұлдарымызды ұл етіп , қыздарымызды қылықты, инабатты,етіп тәрбиелеу
менің ойымша ата-аналардың басты міндеті.Тәрбиенің негізі болып саналатын жалпыәлемдік
құндылықтардың бірі- тәрбиенің басқа адамға деген қажеттілігі, басқа адамдарды сүйе білу
қажеттілігі болып табылады. Әр адамның тағдыры әрқашан әлемдік дүниемен, адамдармен,
ұжыммен байланысты. Жалпы тұлғаның бойындағы құндылық, адамгершілік құндылық бүгінгі
қоғамның даму үрдісінде тұлғаға білім және тәрбие беруде негізгі орын алады. Құндылық
тұлғаның бойындағы қасиеттердің жиынтығы.Қоғамдағы құндылықты қатынастардың аса
маңызды элементтерінің бірі- құндылықты бағыт-бағдар.[4]
Құндылықты бағыт-бағдар-бұл стратегиялық өмір мұраттары және жалпы дүниетанымдық
алғы шарт ретінде танылған құндылықтардың адам санасында бейнеленуі.Қалыптасқан, тұрақты
құндылықтар бағыттарының жиынтығы тұлға тұрақтылығын, қажеттіліктер мен қызығулар
бағдарында көрінген әрекет-қылық және іс-әрекет типтерінің өзара байланыса, ұштасуын
қамтамасыз етеді.Құндылықты бағыт бағдарлардың негізгі мазмұны- адамның саяси,
философиялық (дүниетанымдық), адамгершілік наным-сенімдері, терең әрі тұрақты
бейімділіктері, қылық-әрекет, мінез принциптері.Құндылықты бағдардың дамуы- тұлға кемелінің
белгісі, оның әлеуметтенуінің көрсеткіші, құндылықты бағыттардың тұрақты бірлігі тұлғаның
келесідей сапаларының дамып, орнығуына себепші болады:тұлғаның тұтастығы мен сенімділігі,
белгілі мұраттармен принциптерге адалдық, осы мұраттармен принциптерді іске асыру жолында
ерік күшін аямауға қабілеттілік, өмірлік ұстанымдарға орай белсенділік, мақсатқа жетуде
табандылық пен өжеттік.Құндылықты бағыттар арасындағы қайшылықтар әрекет-қылық пен
мінездегі тұрақсыздықты туындатады. Қазақстандық отбасылар және жалпы қоғам үшін соңғы
онжылдықта өмір сүру әрекетінің кенеттен өзгеруі, тіпті басқаша әлеуметтік-экономикалық
жағдайлармен түйісуі, оның жаңа сапаға көшуін өте жылдам түрде жеделдетіп жатыр. Осыған
байланысты туындаған дәстүрлі сана мен нақты тұрмыстың арасындағы үзіліс қоғам және шағын
топтар шеңберінде (соның ішінде отбасы да бар) де, сонымен қатар дара тұлғалық өкілдердің жеке
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деңгейінде де әлемге деген көзқарасты түбегейлі өзгертуді қажет етеді. Бүгінгі таңда қоғамдық
өмірді демократияландыру және ізгілендіру жағдайында ұлттық ерекшелігімізді айқындайтын
рухани мәдениетімізді жетілдіру қажеттілігі туындап отыр. Отаршылдық езгісі әсер еткен ұлттық
ділімізді қалпына келтіріп, нығайту және өркениетті елдер қауымдастығы қатарынан орын алуұлттық мемлекетімізді қалыптастырудағы басты алғы шарттардың бірі. Қазіргі ұлттық діліміздің ,
салт-дәстүрлеріміздің жағдайы қалай? деген сұрақ туындайды. Күннен күнге өзгеріске түсіп
отырған әлеуметтік жағдайымыздың бір сипаты,
Адамдар арасындағы жылы-шырай, еркін сөйлесу, бір-біріне деген қарым-қатынастың жоғалып
бара жатқандығы алаңдатарлық жәйт.Оған басты себеп дамыған заманымыздың жаңа
технологиялары (ұялы телефон, ноутбук,компьютерлер) т.б. басқада ақпараттық құралдар.
Осындай кереметтей ақпараттық құралдардың шығу әрине жақсы, бірақ басты мәселе ішінде не
көрсетіп жатыр, не тәрбие беріп жатыр деген басты сұрақ туындайды.Өтірік емес, әр қазақ
отбасындағы тәрбиенің өзгеріп келетіндігі алаңдатады. Қазіргі кей отбасында орын алатын жәйт,
бала жыласа, қолына телефон ұстатып тыныш болғанына мәз болып жатады, ең маңыздысы
ішінде не көрсетіп жатыр, не көріп жатыр деген мәселеге ешкім назар аудармайды. Себебі қазіргі
жас ата-әжелермен, ата-аналардың жаңа туған нәрсетені қалай тәрбие беру неден бастауын біле
бермейді. Қазіргі қоғамда салт-дәстүрімізге тән «Бесік жыры» т.б. тәрбиелік мәні құнды
жырларымыздың айтылмауы. Тақырыбымның басында атап өткендей, «Тәрбие-тал бесіктен» осы
қарапайым ғана Бесік жырларымызды тыңдап өспеген бала , келешекте өз салт-дәстүрін,ұлттық
менталитетін, қалай жалғастыра алады, келесі ұрпаққа қалай жетізеді деген үлкен мәселе
туындайды. Бала өсіп жетілген соң көбіне ата-ананың емес жора-жолдастарының ортасында
қоғамнан тәрбие алады. Жасырын емес бала сырттан тәрбие алған соң ата-ананың орны, беделі,
түсіп бала сыйластықты, ата-анаға деген махаббат қасиетін жоғалтады.Сол себептен менің
ойымша әр қазақ шаңырағында, ең бірінші орында «отбасы тәрбиесі» тұруы керек. Қазіргі мектеп
жасындағы бала болсын, колледж қабырғасында , жоғарғы оқу орнында оқып жүрген
студенттердің біршамасы салт-дәстүрімізге тән «Жаушы жіберу», «Жолаяқ», «Асату»,
«Әмеңгерлік», «Тәбәрік» т.б. ұғымдарды бірі-білсе, бірі-біле бермейді.Жастарымыз тәрбиелік рөлі
мол қоғамдық театрлар, музейлер, ұлттық мәдениетті насихаттайтын концерт, кештерге
қызығушылығының аздығы қынжылтады.
Қоғамдық жерлердегі жастардың үлкенге деген құрметі мен кішіге деген ізеттілігі жойылып
жатқаны бізге мәлім. Мысалы ретінде қоғамдық көлікте: жастардың үлкенге орын бермеуі, дөрекі
қарым-қатынаста қарсы сөйлеуі , кішіге тәрбие болып қалыптаспауына кім кепіл?! Демек әр
отбасында үлкеннің орнын , кішінің орнын баланың санасына құйып отыру қажет. Қоғамымызда
мұғалімнің рөлі өте төмен деңгейде. Қазіргі жас-жеткіншектер мұғалімге қарсы сөйлемек түгілі,
төбелесіп те жатқаны өтірік емес. Бұндай қазақ халық педагогикасында кездеспеген дүние.
Бұрынғы кезде ата-бабаларымыз балаларын медресе, мектептерге ұстаздың қолына берген де «еті
сенікі, сүйегі менікі»,- деп тәрбие алсын оқысын деп тапсырған. Әңгіме баланы ұрып соғуда емес,
мұғалімнің беделіне, кір келіп жатқандығын алға тартқым келеді. Осы орайда мұғалімнің құқығы
мен оқушының құқығын тең дәрежеде, қарастырып қоғамдық статустарын белгілеп алған жөн
болар.Тағы да айта кететін мәселе ұлттық мәдениет құндылықтарымызды дәріптейтін
бағдарламалардың жабылып қалуы, үлкен маңызды мәселелердің бірі. Демалыста болсын үйде
отырып телеарналарды қоссақ, ұлттық сананы улап жатқан неше түрлі, менталитетімізге кері
әсерін беріп жатқан бағдарламалардың болуы. Оның орнына жабылып қалған « Мәдениет»
арнасын қайта қосуды, тағы да жастарымызға дұрыс тәрбие беретін ұлттық арналарымызды
дәріптеуді ұсынамын. Оған қоса айта кететін жәй киноиндустрия саласында түсірілетін көркем
фильмдердің тақырыптарының кедейлігі алаңдатады. Қазіргі технологиялар дамыған шақта
ұлттық тәрбиесі, құндылығы бар әсерлі бояу қосып, ұлттық нақыштарымызды бейнелеп, ұмыт
болып бара жатқан салт-дәстүрлерді жандандырып , ұлтты рухтандыратын әуезді күй, халық
әндерін жаңа форматта өңдеп көркем фильмдер түсірілсе халықтың ұлттық санасының дамуына
көптен бір себеп болар еді. Бұл тақырыпты алғандағы себебім Қазіргі қазақ жас-өспірім ұлқыздарының құндылық ерекшеліктерін арттыру мақсатында келесідей іс-шаралар ұйымдастыруды
қолға алуды жоспарлау, жүзеге асыру.
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Жастарымызды ұлттық мәдениетке баулуға арналған іс-шаралар шағын клубтар
ұйымдастыру,қызықты әрі көңілді өтуіне септігін тигізетін елімізге белгілі қоғам
қайраткерлерімен , ақын-жазушылармен, ұлттық өнерімізді дәріптеп жүрген әнші , күйші ,
жыршыларымызды осы шараға тартып өз үлестерін қосуға ұлттық тәрбие , ұлттық сана сезімімізді
оятуға насихаттау керек деп ойлаймын. Осындай тәрбиелік мәнге ие «Домбыра думан» атты
жобасын айта кеткім келеді. Бұл жобаның бастауы 2012 жылдың 16 тамызында Лондон
олимпиадасындағы қазақстандық спортшылардың жетістерінен кейін пайда болды. Аз уақыт
ішінде халықтың қызығушылығын оятқан жобаны еліміздің біраз өңірінде ұйымдастыру қолға
алына бастаған. Атап айтар болсам Астана, Алматы, Атырау, Ақтау, Шымкент, Қызылжар,
Жаңаөзен, Орал сияқты қалаларда, сондай-ақ Моңғолиядағы қазақ диаспорасы көп шоғырланған
Баян-Өлгей, аймағында Ыстабұл, Анкара, Лондон, сияқты ірі шаһарларда өткізіліп келген.
«Домбыра пати»- «Керек инфо» сайтының қолданушылары Аршат Оразов, Алдан Жылгелді,
Нұрғиса Асылбеков, Данияр Алан, Алмас Алтай, және Нұрберген Мақым атты сегіз жігіттің
бастауымен дүниеге келген.Соның қатарында Алматы қаласында өткен «Домбыра Думан»
жобасының ең алғаш блогері Назгүл Қожабекова ұйымдастырды.Тәрбиелік мәні зор жастарды
ұлттық мәдениетімізге баулудың бірден-бір жақсы жолы. Алматы шаһарында өткен «Домбыра
думан» жобасының қатысушыларын атап өтсем, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық
консерваториясының , ҚазҰУ, ҚазҰПУ, ҚазМемҚызПУ-дың белсенді, өнерлі студенттері
сонымен қатар әр салада қызмет етіп жүрген аға-әпкелеріміз, іні-қарындастарымыз ат салысқан.
Қорытындылай келе ата-бабаларымыздың ақ найза ұшымен, білектің күшімен келген
тәуелсіздігіміздің отын сөндіріп алмау. Өскелең ұрпақтарымызды сапалы, құнды, тәрбиелік мәні
зор дүниелерге баулып үйрету, дамыған заманның техникасына санамызды қолдан улап құл
болмай, керісінше соңғы үлгідегі озық техникаларды пайдалана отыра білімді жастарымыздың,
ұлтымыздың рухани жан-жақты дамуына сіз біз болып ат салысайық.
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БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ НЕГІЗІНДЕ ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Аңдатпа
Мақалада қазіргі таңдағы еліміздегі білім беру жүйесінің міндеттері қарастырылып,
бейнелеу өнері негізінде білім алушылардың танымдық іс-әрекеттерін қалыптастырудың білімді
арттырудың маңызды факторы ретіндегі мәні ашылып, талдаулар жасалады. Танымдық іс-әрекет,
дүниетаным, шығармашылық белсенділік ұғымдары кең түрде қарастырылады. Ұстаздардың
оқытушылық белсенділіктері мен энтузиазмының білім алушылардың танымдық іс-әрекеттеріне
тигізер әсері дәлелденеді. Бейнелеу өнері негізінде көркемдік білім берудің танымдық,
дүниетанымдық қызметтері жан-дақты айқындалады. Бейнелеу өнеріндегі танымдық іс-әрекет пен
дүниетанымдық көзқарасты қалыптастырудың өзара байланысы анықталады. Оның
психологиялық, тәрбиелік мәні мен мазмұндық ерекшеліктері көрсетіледі. Бейнелеу ісәрекетіндегі танымдық белсенділіктің әсер етуші негізгі міндеттері талданады. Мектептегі
бейнелеу өнерінің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, оның білім алушылардың танымдық ісәрекеттерін, дүниетанымын қалыптастыруға оң әсері айқындалады.
Түйін сөздер: бейнелеу өнері, дүниетаным, танымдық іс-әрекет, бейнелеу іс-әрекеті, білім
алушы, мұғалім белсенділігі мен энтузиазмы, эстетикалық тәрбие.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Аннотация
В статье рассматриваются задачи системы образования страны на современном этапе,
раскрываются и анализируются сущность формирования познавательной деятельности
обучающихся на основе изобразительного искусства как важнейшего фактора повышения знаний.
Широко рассматриваются понятия познавательной деятельности, мировоззрения, творческой
активности. Доказывается влияние энтузиазма и преподавательской активности педагогов на
познавательную
деятельность
обучающихся.
Четко
определяются
познавательные,
мировоззренческие функции художественного образования на основе изобразительного искусства.
Определяется взаимосвязь формирования мировоззренческого взгляда и познавательной
деятельности в изобразительном искусстве. Указываются его психологические, воспитательные
сущность и содержательные особенности. Анализируются действующие основные задачи
познавательной активности в изобразительной деятельности. С учетом специфических
особенностей изобразительного искусства в школе определяется его положительное влияние на
формирование познавательной деятельности, мировоззрения обучающихся.
Ключевые слова: изобразительное искусство, мировоззрение, познавательная
деятельность, изобразительная деятельность, обучающегося, активность и энтузиазм учителя,
эстетическое воспитание.
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THE FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY ON THE BASIS OF FINE ART
Abstract
The article deals with the problems of the country's education system at the present stage, reveals
and analyzes the essence of the formation of cognitive activity of students on the basis of fine arts as the
most important factor in improving knowledge. The concepts of cognitive activity, worldview, creative
activity are widely considered. The influence of enthusiasm and teaching activity of teachers on the
cognitive activity of students is proved. Clearly defined cognitive, ideological functions of art education
on the basis of fine arts. Is determined by the relationship of the formation of worldviews and educational
activities in the visual arts. Are his psychological, educational, nature and substantial features. The
existing main tasks of cognitive activity in visual activity are analyzed. Taking into account the specific
features of fine art in the school is determined by its positive impact on the formation of cognitive
activity, worldview of students.
Keywords: fine arts, worldview, cognitive activity, visual activity, student, activity and enthusiasm
of the teacher, aesthetic education.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлы Даланың жеті қыры» атты мақаласында келешек
ұрпақтың өнерге деген көзқарасы терең бастаулардан алынған мәдениетіміз бен өнерімізге қарай
бағытталуы қажеттілігі анықталды. «Біздің ата-бабаларымыз қоршаған ортамен етене өмір сүріп,
өздерін табиғаттың ажырамас бөлшегі санаған. Бұл басты тұрмыс қағидаты Ұлы даланы
мекендеген халықтардың дүниетанымы мен құндылықтарын қалыптастырды. Өз жазуы мен
мифологиясы бар Қазақстанның ежелгі тұрғындарының озық мәдениеті болды»,-деп Елбасы өз
мақаласында «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасы ретіндегі мәдениетімізді, өнерімізді
дамытудың жолдарын көрсетіп берді[1, 3].
Жас ұрпақтың танымдық іс-әрекеттерін, шығармашылық белсенділігін тәрбиелеу, ең
алдымен, олардың қоршаған ортасын тану қажеттілігімен және алған білімін өз іс-әрекетінде
пайдалана білуімен байланысты. Олардың танымдық іс-әрекеттері мен шығармашылығының
дамуына бейнелеу өнерінің ықпал ету мүмкіндігі көп болатындығы анық. Яғни, оларда
белсенділік, өзбеттілік, қиял, оймен жұмыс істеу сияқты шығармашылық іс-әрекеттер арқылы
танымдық іс-әрекеттері, сонымен бірге, бейнелеу өнері негізінде эстетикалық таным, сезім,
қабылдау сияқты күрделі үдерістері қалыптасады. бейнелеу өнері арқылы білім алушы
эстетикалық тәрбие алса, бейнелеу іс-әрекеті барысында ақыл-ой амалдарын меңгеру арқылы
қоршаған ортадағы заттардың байланыс-қатынастарын меңгеру, бір затты немесе құбылысты
екіншісімен салыстырып, олардың айырмашылық, ұқсастықтарын айыра білу сияқты танымдық
іс-әрекеттерге машықтанады.Өйткені, салыстыру танудың, танымдық іс-әрекеттің дамуының
қозғаушы күші іспеттес, өте күшті ықпал жасайды. Танымдық іс-әрекеттегі түсіну, ұғыну білім
алушының себеппен қатар нәтиже болатындығына көзін жеткізетін танымдық әрекеттер болып
табылады. Шәкіртті ойландыруға, әр нәрсені бір-бірімен салыстыра отырып, талдатуға,
дәлелдеткізуге үйретсе, онда олардың танымдық іс-әрекеттері мазмұнды әрі пәрменді болады.
Танымдық іс-әрекет танымдық қажеттіліктен, мақсат, танымдық әрекетті орындаудың тәсіламалдарынан тұрады. Танымдық іс-әрекеттің негізінде білім алушыларда танымдық белсенділік,
танымдық ізденімпаздығы мен білімі, дүниетанымы қалыптасады. Осы танымдық іс-әрекеттің бір
бөлігін көркемдік білім беру мазмұнындағы бейнелеу өнері іс-әрекеттері құрайды.
Бейнелеу өнерінің жас ұрпақтың дүниетанымын қалыптастырудағы психологиялық жақтары
Е.И.Игнатьев, Л.С.Выготский, В.С.Кузин т.б. ғылыми еңбектерінде ашылған. Бейнелеу өнері
материалдары негізінде білім алуылардың дүниетанымын қалыптастырудың өзекті мәселелері
Б.М.Неменский, С.А.Герасимов, И.П.Волков, И.А.Лошкарева, Н.Ф.Талызина т.б. еңбектерінде
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ғылыми-педеогикалық тұрғыда талданып, олардың көркемдік шығармашылық қабілеттері,
эстетикалық сезім мен қиялдарын қалыптастыру қажеттілігі ерекше атап көрсетіледі. Мәселен,
Н.Ф.Талызина білім алушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру жұмыстарына ерекше
тоқтала келе,олардың танымдық белсенділігін төмендетпеу қажеттілігін жазады, олардағы табиғат
пен өмірді танып, адамдар еңбегініңрухани мәнін түсінуге деген құштарлықты арттырып отыру
керектігін белгілеп берді[2, 254].
Танымдық іс-әрекеттіарттыру білім алушылардың білімдік ауқымын, дүниетанымын
қалыптастыруға, оны арттыруға тікелей ықпал жасайтын, оқу іс-әрекеттерінің нәтижелі болуын
қамтамасыз ететінмаңызды педагогикалық шарт болып есептеледі. Соған сәйкес, бейнелеу өнеріне
үйретуде танымдық белсенділік артып, тереңдейді, ақыл-ой қабілеті, әсіресе білімді өз бетімен
меңгеру белсенділігі дамиды, заттың мәнін, ғылими ұғымдарды терең түсінуге ұмтылып,
қоршаған орта заттары мен құбылыстарының өзгеруі, орын ауыстыруы, түстік қатынастары
сияқты күрделі сұрақтарға жауаптар табады. Бұл күрделі жұмыстар оқытуды түсініктілік принципі
негізінде жүргізуге және білім алушылардың дайындық деңгейіне сай ұйымдастыруды талап етеді.
Мәселен, түсініктілік принципіне сәйкес, ағаштың қарапайым күрделіге көшкен суретін салдыру
үшін, білім алушыларға ағаштың діңі, бұтақтары, жапырақтары, тамыры, қабықтарымен біртіндеп
таныстыра отырып оңайдан қиынға қарай сатылап салғызу қажет.
Бейнелеу өнерінің сұлулық тәрбиесіне баулуға, көркемдік білімге үйретуге, жас ұрпақтың
көркем және ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға әсері өте мол. Жас ұрпақтың бейнелеу
өнеріндегі дүниетанымдық көзқарастарының қалыптасу мәселелерін ашу барысында Леонардо да
Винчи, Л.Альберти, А.Дюрер т.с.с. Қайта Өрлеу дәуірі өкілдерінің құнды ойларын қарастырмай
кетуге болмайды. Сонымен қатар И.Г.Песталоцци, П.П.Чистяков, Н.Н.Ростовцев, К.Ф.Юон,
В.С.Кузин, Б.П.Юсов, П.Я.Шпикалова, Қ.Ералин, М.Абдирасилов, К.Құдабаева т.б. еңбектерінде
бейнелеу өнерінің білім алушылардың танымдық іс-әрекеттерін қалыптастыруға тигізер
ықпалдары да кеңірек қамтылып қарастырылған. Осы орайда әсіресе Б.П.Юсовтың рухани
тұрғыда тұлға қалыптастырудағы эстетикалық тәрбиенің маңызы туралы зерттеулерін атап өткен
жөн. Б.П.Юсов адам өмірінің рухани дамуына бейнелеу өнерінің тікелей ықпалын нақтылай келе,
білім мен техникада қолданылатын қиял мен фантазияның бейнелеу өнері негізінде жасалып,
көркемдік даму бағдарламалары да бейнелеу өнерінің көмегімен құрастырылатындығын нақтылап
жазды[3, 24].
Мектеп оқушыларының дүниетанымын қалыптастыруға әр түрлі факторлар әсер
етеді. Олардың ішінде адамдардың өмір сүру ортасы, оқыту және тәрбиелеу, материалдық
жағдайлары, көпшілік хабарларды тарату құралдары бар. Белгілі психолог ғалым Қ.Жарықбаев
жеке тұлғаның өмірлік, тәжірибелік бағытын көрсететіп тұратын бөліктеріне түрткілер мен
қажеттерді, дүниетаным мен сенімді, бейімділік пен қызығуларды, мұрат пен талғамды
жатқызып, дүниетанымды адамның табиғат, қоғам, өмір туралы білімдерінің біріккен
жүйесі деп есептейді [4, 61].
Суретші-педагог Ш.Ә.Ақбаева ғылыми дүниетанымның ерекшеліктерін былай түсіндіреді:
«Ғылыми дүниетанымның қалыптасуы тек шынайы дүние туралы білімдердің саналы игерілуінің
нәтижесінде жүзеге асырылады. Яғни, оқушылардың игеріп жатқан құбылыстарының мәнін,
олардың даму заңдылықтарын түсінген кезде, алынған білімді алдыдағы оқу және практикалық
міндеттерді шешуге шығармашылықпен қолдануды білген кезде ғана мүмкін болады» [5, 141].
Олардың өнерге деген қызығушылықтарын арттыру – барлық өнер ұстаздарының басты
міндеті болғандықтан, жастардың көркемдікті, сұлулықты танып-білуі негізгі эстетикалық
түсініктерді танумен байланысты және эстетикалық сүйсінуді қалыптастырумен қатар жүзеге
асырылатындығын ұмытпаған абзал. Осы маңызды байланысты бекітіп дұрыс жүйеге түсіргенде,
олардың дүниені сезінуі мен дағдыларын жетілдіру қиынға соқпайды. Атап айтқанда, эстетикалық
сүйсіну болашақ өнер сүйер жас ұрпақтың сезімін дамытып қана қоймай, осы сезімнен
қалыптасатын көңіл-күйлерін толықтырып, реттеуге көмектеседі. Олардың айналадағы дүниені
бақылау, көргенін бейнелеу арқылы сол құбылыстың құндылығын тануға талпыну деңгейі
жоғарлайды[6, 12].
Өнертанушы, суретші-ғалым Б.С.Салауатов: «Өнер жеке тұлғаның жан-жақты дамып
жетілуіне, оның эмоционалды күйіне, интеллектуалды өсуіне ықпал етіп, адамзаттың қордаланған
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сан ғасырлық мәдени тәжірибесінен, даналығынан сусындауға мүмкіндік береді. Өнер туындысы
адам сезіміне қозғау салумен бірге, баяндалған оқиғаны басынан өткізгендей тебіреніске,
кейіпкердің қуанышына сүйінген, қайғысына күйінген толғанысқа әкеледі, эстетикалық ләззәтқа
бөлейді»,- дей келе, «Өнер, жалпы алғанда, әлемді игерудің тарихи қалыптасқан көркем әдісі
ретінде өзіне тән ерекшеліктер мен өзіндік сипатқа ие. Өнердің эстетикалық қызметі арқылы
танымдық табиғаты мен тәрбиелік сипаты айқындалады»,-деп өнердің танымдық, тәрбиелік мәнін
ашып көрсетеді[7, 22].
Ұстаздардың белсенді оқыту іс-әрекеттері, олардың оқытуға деген құлшыныстары,
энтузиазмы бейнелеу өнерінен білім алушылардың танымдық іс-әрекеттерін арттыруға тікелей
ықпал жасайтындығы дәлелдене түсуде. Мәселен, Мелани М. Келлер, Анита Вулфолк Хой т.б.
шетелдік ғалымдар өз еңбектерінде мұғалім белсенділігі мен энтузиазмының білім алушылардың
білім сапасының танымдық, көңіл-күйлік, эмоциялық жағынан өте күшті позитивті ықпал етуші
факторы ретіндегі дәлелдемелерін келтіреді[8, 762].
Яғни, бейнелеу іс-әрекетінде қалыптасатын эстетикалық сезімдер, эстетикалық сүйсіну жас
ұрпақтың мінез-құлқына, көркемдік және танымдық іс-әрекеттеріне, біліміне, дүниетанымына оң
ықпал жасайтындығы айқындалып, ең бастысы, сұлулық тәрбиесін қалыптастыруға тигізер зор
әсері ерекше байқала түседі.
Білім алушылардың бейнелеу іс-әрекетіндегі танымдық белсенділігіне әсер етуші негізгі
міндеттеріне мыналарды жатқызуға болады:
1. Ойша талдауды дамыту. Бұл жүйелі жаттығулар олардың заттардың құрылымдық негізін
ашуына септігін тигізеді. Соның негізінде танып-білуге қажетті затты, нәрсені немесе құбылысты
қиялы, ойы арқылы санасында бекітуі мәнді әрі сапалы болады.
2. Дүниедегі кез-келген затты немесе құбылысты қабылдау көлем, пішін, түс және олардың
жарық арқылы қабылдануы. Көзге көрінетін барлық заттардың көлемі болады, соған сәйкес, іс
жүзінде көлемдік ұғымдарды түсіндіре отырып, оларға заттарды көлемді етіп көруге, сол көргенін
бейнелеуге үйрету қажет. Қараңғыда ешқандай зат көрінбейтіндіктен, оларды тек қана жарық
арқылы бейнелей алатындығымызды саналарына сіңіруіміз керек.
3. Бейнелеу іс-әрекетіндегі тұтастықты сезіндіру қажет, себебі қандай да бейнеленген
суреттегі салынған бөлшектер бір шешімге бағынуы керек. Яғни, бейнелеу іс-әрекетінде
жалпыдан жекеге қарай бейнелеу, реңдік, түстік, көлемдік қатынастарды дұрыс сақтау шарттарды
дұрыс меңгерутуіміз қажет.
Бейнелеу іс-әрекеті алдындағы білім алушының қабылдай білуін дамытудың екі мақсаты
бар: біріншіден, оның қоршаған ортамен танысудан алған танымдық және эстетикалық
тәжірибесін байыту, екіншіден, әртүрлі заттар мен құбылыстар туралы түсініктерін нақтылау.
Білім алушының көркемдік танымдық іс-әрекеті, шығармашылық белсенділігі оның
бақылауына негізделген. Ал бақылау - тұлғаның қоршаған әлемді тануының белсенді формасы
екендігі белгілі. Психолог Л.С.Выготскийдің тұжырымдамасы бойынша жеке адам тұлғасы мен
білімі тәрбие және оқыту барысында жетіледі, ал оқыту жеке адамның таным қабілетін,
дүниетанымын, білімін мақсатқа сәйкес дамытады және тәрбиелей отырып жетілдіреді[9, 28].
Бейнелеу өнеріндегі танымдық іс-әрекеттегі образдар жасау, бейнелеу, суреттеу қызметі
білім алушының қоршаған орта заттары мен құбылыстарын қабылдауын белгілі-бір дәрежеде
жүзеге асыруына көмектеседі. Бұл ретте осы үдеріс бейнелеу міндеттерімен ғана шектеліп
қалмайды, сонымен бірге білім алушының рухани өмірінің басқа жақтарын да қамтып, тұтастай
түйсіну қабілетіне, біліміне, танымдық іс-әрекеті мен бүкіл дүниетанымына әсер етеді.
Бейнелеу өнерібілім алушылардың білуге, тануға деген құмарлығын,
эстетикалық
сезімдерін арттыруға бағытталған, көркемдік танымдық мүмкіндіктерге ие әрі олардың тұлғасын
дамытуда ерекше орын алады. Яғни, бейнелеу өнеріндегі танымдық іс-әрекеті де білім алушының
білімге деген өте белсенді ақыл-ой әрекетін құрайтындығы анықтала түседі. Бұл жерде танымдық
ізденімпаздықтың да орны бөлек. Танымдық ізденімпаздықты жеке адамның білім мен іс-әрекет
тәсілдерін біреудің көмегінсіз игеруге, қоршаған өмір шыңдығын одан әрі өзгерту және жетілдіру
мақсатымен танымдық міндеттерді шешуге ұмтылысымен және белсенділігімен сипатталатын
қасиеті ретінде қарастыруға болады.
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Сонымен, бейнелеу өнеріндегі танымдық іс-әрекеттер заттың, құбылыстың қасиеттерін
анықтап, танып білуге бағытталып, білім алушылардың қоршаған ортаның сан-алуандылығын
эмоциялық түрде бейнелеуге қажетті ептіліктер мен дағдыларды қалыптастыруларына
мүмкіндіктер береді. Танымдық іс-әрекетке негіделген бейнелеудің негізгі талабы саналылық әрі
шынайылық болуы тиіс. Білім алушы бейнелеу іс-әрекетіндегі алғашқы сәттен бастап бейнелеудің
көлемдік, кеңістіктік, сол сияқты, пішіндік, реңдік таным іс-әрекеттерін жүргізуі қажет. Яғни,
бейнелей отырып танымдық іс-әрекеттерді жүзеге асыру дүниені танудың күрделі сатысына жол
ашып береді.
Қорыта келгенде, бейнелеу өнеріндегі танымдық іс-әрекет білім алушылардың бойында
адамның ішкі жай-күйін, оның сезімдері мен толғаныстарын дұрыс түсінуге, көркемөнер
шығармалары негізінде салыстыру, көркем ойлау, сомдау, суреттеу, бейнелеу қабілетін, сол
арқылы адамгершілік, ізгілік, дүниені сұлу қабылдау қасиетін дамытуға, білім алушылардың бүкіл
көркемдік танымдық іс-әрекеттерін қалыптастыруға бағытталған күрделі әрі ауқымды үдеріс
болып табылады.
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МАТАҒА КӨРКЕМ ЖАЗУ ӨНЕРІНІҢ ДАМУ ТАРИХЫ
Аңдатпа
Мақалада матаға көркем сурет салу өнері - батиктің отаны болып Оңтүстік – Шығыс Азия
есептелетіндігі айтылады. Осы өнердің қазақ жеріне келуі жолдары қарастырылады. Қазіргі таңда
батик сәндік-қолданбалы өнерде жетекші орынға ие болып отырғандығы айтылған. Үнді, Қтай,
Жапон және Қазақстан батик өнері шеберлерінің туындылары салыстырылып көркемдік,
мазмұндық ерекшеліктері айқындалып беріледі.
Ол акварель, кескін, витраж, мозаика сияқты дәстүрлі көркемсуреттік техникаларды
синтезде қолданылады. Батик бөлменің ішкі көрінісі дизайнында қолданылады, әр түрлі
стилистикалық және түрлі – түсті шешімдермен үндесетіндігі көрсетіледі. Батик - сән
шеберлерінің, модельерлердің сұранысына ие еркін түрдегі киімдерге арналған қайталанбас
маталар түрлерінің жасалуында орын алған.
Жібекке көркем сурет салу үш түрге бөлінеді: суық батик, ыстық батик және еркін көркем
сурет салу , осы түрлерінен ақпарат беріледі.
Түйін сөздер: Өнер, бейнелеу, құндылық, шығармашылық, көркемсурет, тарих, мата, суық батик,
ыстық батик.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ПО ТКАНИ.
Аннотация
В статье говорится, что искусство росписи по ткани - это нация батика Юго-Восточной
Азии. Рассмотрены пути этого искусства, которые приходят на казахскую землю. В настоящее
время батик занимает лидирующие позиции в модно-прикладном искусстве. Сопоставлены и
определены художественные, содержательные особенности шедевров произведений мастеров
индийского, китайского, казахского и японского искусства батика. Он используется в синтезе
традиционных техник искусства, таких как акварель, изображение, витраж, мозаика. Батик
используется в оформлении интерьера помещения, выясняется, что он гармонирует с различными
стилистическими и красочными решениями. Батик - это производство уникальных видов тканей,
предназначенных для свободных модников и модельеров.
Художественный рисунок на шелке делится на три типа: холодный батик, горячий батик и
свободный художественный рисунок, информацию предоставляет эти виды.
Ключевые слова: искусство, живопись, ценность, творчество, искусство, история, ткань,
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THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF ART HISTORY ON CLOTH
Abstract
In the article it is said that the art of painting on cloth is a nation ofbatik South -East Asia. The
ways of this art which come to Kazakh land are considered. At present, batik has a leading position in
fashionable-applied art. The artistic, substantial peculiarities of the masterpieces of Indian, Chinese,
Kazakh and Japan batik art masters` worksare compared and defined.It is used in synthesis of traditional
art techniques like watercolor, image, stained glass, mosaic. Batik is is used in the interior design of the
room, it is revealed that it has a harmony with different stylistic and colorful solutions. Batik - is the
manufacture of unique cloth types dedicated for free fashionable fashion makers and fashion designers.
Artistic drawing on silk is divided into three types: cold batik, hot batik and free artistic drawing,
information provides these types.
Keywords: art, painting, value, creativity, art, history, cloth, cold batik, hot batik.
Матаға сурет салу өнерін зерттеу өзекті тақырыптардың бірі деуге болады. Бізге ол батик
өнері ретінде белгілі. Себебі, батик тек өнер түрі ғана емес, күнделікті тұрмыста қолданылатын
нәрсе. Басқа өнер түрлері кескіндеме, сурет графика, мүсін өнерімен салыстырғанда елімізде батик
өнерінің кең таралмағаны шындық. Батик өнері өте ертеде пайда болып дамыған. Индонезияның
Ява аралында алғаш рет дүниеге келді. Батик дегеніміз – жібек матаға балауызды қолдану
арқылы бейнеленген сурет өнері.Батик – жібек матаға көркем сурет түсіру – сәндік – қолданбалы
өнердегі сұранысқа ие және нәтижелі техника түрі. Матаға көркем сурет салу- батиктің отаны
болып Оңтүстік – Шығыс Азия есептеледі. Қазіргі таңда батик сәндік-қолданбалы өнерде жетекші
орынға ие болып отыр. Ол акварель, кескін, витраж, мозаика сияқты дәстүрлі көркемсуреттік
техникаларды біріктіреді. Батик бөлменің ішкі көрінісі дизайнында қолданылады, әр түрлі
стилистикалық және түрлі – түсті шешімдермен үндес келеді. Батик - сән шеберлерінің,
модельерлердің сұранысына ие еркін түрдегі киімдерге арналған қайталанбас маталар түрлерінің
жасалуы.
Алғашқы маталардың өндірісіне дейін малайзиялықтар заттарын алып келіп аралда,
ағаштың қабығына, өрнектерді жабайы аралардың балқытылған балауызы арқасында, өсімдік
бояғыш заттармен қалған орындарды содан соң бояп отырған. Маталар пайда болған соң бұл
әдістің негізі – балқытылған балауызбен сурет түсіру – сол жұмысты сәндеуге де қолдана
бастады. Матаға жағылған балауыз бояу түстерін өткізбейді яғни механикалық түрде резерв
жасайды. Содан соң матаға түрлі түсті бояуды жаға беруге болады. Балауыздың осы бір қасиеті
арқасында – ежелгі әдістердің бірі матаны әрлеудің негізі каланды. Батик ( Индонез әріптерінен
«маталарға тамшы») - матада жасалатын ерекше техника (сонымен қатар қолымен сәнденген
матаның өзін де батик деп атайды).
Малайзияда, Индонезияда ұқсас түйінді техникасын планги деп атайды, Мәнділеп жатыр деген
мағынаны білдіреді. Суматрада осындай маталарды моншақпен кестелеумен, Индияда —
моншақтармен, Африкада — кестелеумен, інжу моншақтармен және қабыршақтармен
толықтырып орындайды [1, 112б.].
Батик Индонезия халықтарында баяғыдан белгілі, әсіресе Ява аралында, біздің I ғасырда
Индияда, содан соң Шумермен ертедегіде, Жапонияда, Перуде, Батыстағы және Орталық
Африкада, және кешірек XVIII ғасырларда Европада, Ресейде 1930 жылдарға қарай қалыптаса
бастады.
Төменде матаға көркемдеп жазу өнерінің шығуы мен таралуының жіктемесі 1-суретте
көрсетілген.
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Сурет 1 матаға көркем жазу өнерінің шығуы мен таралуы.
Өз уақыты бойынша батик пайда болуы мен дамуы, әртүрлі елдермен саяхатта және
суретшіден суретшіге ұрпақтан-ұрпаққа көшіп акварель, пастельді, графиканы, витражды,
бейнелеу өнерінің көптеген қабілеттерін өзіне сіңіріп алды. Кейіннен дамудың қарқынымен
әртүрлі елдермен саяхаттай және суретшіге суретшіден, ұрпаққа ұрпақтан көшіп өтті. Бүгінгі
дәстүрлі классикалық батиктің маңызы оңайлатылған өрнектің арнайы құралдарының әр
алуандығының арқасында, қолы жеңілдеп, тіпті киім әртүрлі бөлшектерді, ішкі көрініс заттарын
тіркеп жазуды рұқсат етіп жатыр.
Батик әр түрлі елдерде бірсыпыра айырмашылық ерекшеліктері өз ұлтының дәстүріне
қарай бейнеленіп жататыны аңғарылады.
Мысалы, Индонезияда Батиктің негізі — индиго тонның — көк, қызыл қоңыр және піл сүйек
түстің барлық реңдері индонезиялық дәстүрлі ою символдары мағынасы әр түрлі және жиі
символикалық мағынаға ие, суреттерді және касталық бұйымдарды өздері анықтады сонымен
қатар: патшалық және корольдық оюларды қайта қайталауға ешкімнің құқықтары болмады. Ява
аралында әлі күнге дейін ескілікті дәстүрлерді көзінің қарашығындай сақтап жатыр, осы күнге
дейін балауыздың ежелгі формалары сақталған. Резервтің бұл жердегі қызметі арнайы салынған
паста бамбуктік шыбықтың арқасында жағады. Матаның тек қана қолдан жасалғанын алады, бояу
жергілікті өсімдік түбірінен әзірленіп алынады. Осы жолмен бояу тәсілі — өте ұзақ уақытты және
көп еңбекті қажет етеді. Пастаны алып тастағаннан кейін көбінесе жай геометриялық фигуралар
және сирек фигуралық бейнелеулер қалады. Явалық батик қасиетті мата болып есептеледі [2].
Күнделікті киген жейде, көйлек, орамалдарының өзі де қолдан боялып дайындалған. Батик
өнерінің даму қарқыны өзіндік ерекше тарихи философиясымен ерекшеленеді, ол Ява
қаласындағы маңызды ұстанымы. Тұрмысқа шығатын бойжеткен той көйлегінің матасын өзі бояп
дайындайды екен. Боялып дайындалған жібек матамен жас жұбайларды жұптары ажырамасын деп
ырымдаумен жібек матаның ұшын байлайды екен, сол матаның ұшын артынан ерген балаларға
ұстатады. Оның мағынасы шаңырақ көтеріп жатқан жастарда бала болсын деу салтымен. Оны
дәлелі ретінде 2-ші суретті ұсынып отырмыз.
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Сурет 2

Кодекс Мендос туындысы.

Фердинанд Антонның «Женщина в Древней Америке» атты кітабінен табылған Кодекс
Мендос 2-суретте көрсетілген туындысында үйлену тойы көрніс және кіндік қосу рәсімі
бейнеленген. Жас жұбайлардың киім етегін байлап отты айналу рәсімі Үнді халқында осы
күндерге дейін орын алады [3, 125б.]. Бұл техника түрін «планги», деп атап кейіннен «бандан»,
деп атап кеткен. Бұл өнер түрі XVII ғасырдың соңына дейін шарықтап тұрды. Дәл осы кезеңде
Үнді халқында батик өнерінің шарықтау шыңы десек болады. Батик өнерін жақсы меңгерген Үнді
халқы нақышты өрнектерінің штамптарын жасап ірі суреттерді мата бетіне түсіре бастады.
Қуанышпен қатар қайғыда да батик жұмысымен жасалған матаны қолданады екен. Ол адамды
соңғы сапарға шығарып салу рәсімінде де батик матасын бетіне жауып шығарады, жаны жұмақта
болсын, жұмаққа жетсін деумен. Матаның боялуына да мән берген, ерекше ақшыл қызғылт
түстермен боялса жастық пен махаббаттың нышаны пурпурный патриотизімді оятса, ақшыл көк
түс берекені, бірлікті байқатады екен. Ал матаға бейнеленген суреттері әр түрлігімен әдемі,
мифологиялық суреттер, геометриялық суреттер сонымен қатар тропикалық гүл суретттері,
Индонезияның тропика пейзажы, құстары, жануарлары салынатынын аңғарамыз.

Сурет 3 Үнді халықтарының матаға салатын негізгі бейнелері.
Шығыс халықтары өз өнерлерерінде өздерінің наным сенімдеріне байланысты бейнелерді
орындаған. Үнділер «пілді билік, бірлік, байлық», деп қастерлесе Қытай үйлерінің жабылған
шатырларының ұштары төрт жаққа қайқиып сыртқа майысқан. Сол майысқан ұштарында
балықтың құйрығының пішімі ағаштан қашалып қағылған. Балық құйрығын ерекше көрсеткені, ол
балықтай болып өсіп өнейік деген мағынаны білдіреді екен. Жапон халқында құс суреті мағынасы
да тереңде жатыр, ол құстың бұтақта қонып отырған көрінісі, бейбітшілік пен тыныштықты
білдіреді деген оймен сурет бейнеленеді.
Келесі Индия халқында орта ғасырларда матаға сурет салуды немесе қолдық тәсілмен
(қылқаламмен), немесе ағаш штампыларымен жасап отырған. Үнді технологияларының қазіргі
кезеңінде бандхана техникасы (бандхей, бандхни, бандан, бандхини, бандхари) түрлері кең
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таралған. Адамдарды киімде бейнелеуде ұсақ тегіс өрнектерді салғанда ежедгі үнді храмдарын
көруге болады.
Ерекше композициялық құрылымымен Индиялық өрнек мадхубани ерекшеленеді.
Құдайлардың фигуралары адамдар мен жануарлар бір ортақ рамаға орналастырылады, және де
бүкіл кеңістік гүлдер мен балықтардың, жылан және діни символдарды бейнелеулермен
толтырылған
Көп ғасырлар бұрын Қытай сүретшілері жібек маталарда әуедегі пейзаждарды таң қалатын
сұлулықтарды жасау, ерекше гүлдердің суретін салды, бамбук ағаштар, тұрмыс сахнасының
суретін бейнеледі. Кейбір суретшілер өз жұмыстарында тек қана тущьты қолданды. IX ғасырда
жаңа көркем стилі пайда болып, оны сыншылар бояу декоративтігі деп атады. Түстері керемет
көрінеді сызықтың азар жақын бояумен көрінетінін ашық түспен жасалғанын тушь пен
қылқаламның кең қозғалыстармен қолданылғанын көруге болады. Азат көркем стилі Қытайда кең
тарады және сондай биік белесті бағындырды. ХII ғасыр соңында академиялық стиль атағына ие
болды. Шебер қолындағы қылқалам жібек бетімен азат сырғанады немесе қағаздың бетінде.
Мүмкін сондықтан болар қазіргі заманғы жазу қандай да бір резервтің қолнануынсыз еркін жазу
деп аталады.

Сурет 4 Қытай халықтарының матаға салатын негізгі бейнелері
Б.д. дейінгі III ғасырларда матаға сурет салу емес матаны бояу тәсілдері дами бастаған.
Қытайда матаны бояу жібек матасымен өте тығыз байланысты, сол себепті батик өнері
дүниежүзінде Ұлы жібек жолымен жүріп өтіп алтынмен теңдей бағаланған. Қытай және Жапон
мемлекетінің күн батыс жағында да ерекше салтымен кимоно мен ширмалар жақсы қарқынмен
дайындала бастады. 5-суретке сәйкес суық батик техникасында орындалған Жапон батик өнерінен
көрініс көрсетілген. Жапон батик өнерінде негізгі бейнелейтін көріністер «Бүршік жарған немесе
бүршік жармаған лотос гүлі, көбелек, өрік ағаштары». 5-суретте лотос гүлі және көбелек
бейнеленген. Бұндағы элементтердің түстік шешімі бір лотос гүлінің түсіне бағынған. Алқызыл
түс шығарманың түстік шешімінің негізі болып тұр. Жапон халқында батик техника түрлері
киманоны безендіруді кеңінен қолданылған. Кимонодағы батик техникасында салынған бейнелер
және оның түстік шешімі жыл мезгілдеріне адамның қоғамдағы орнына негізделіп орындалады.
Жапон халқында бүршік жарып, гүлдеп тұрған ағаш бейнесі көктемгі уақытта киетін киімдеріне
бейнеленеді. Өрік ағашының жемісі байлықтың, молшылықтың нышаны. Лотос гүлі Будда
дінімен байланысты болғандықтан діни сенімдеріне негізделіп салынады. Көбелек гүлді
паналаушы жәндік ретінде және оның әсем бояу түстеріне байланысты кимоноларда бейнеленеді
[4].
Жапон батик өнерін қарастыра отырып ондағы бейнелердің түстік коллоритінің
оқушылардың батик өнеріне деген қызығушылығы және Жапон мәдениетімен өнері туралы
танымды қасиеттерін дамытуда ерекше құрал болып табылады.
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Сурет 5 Жапон халықтарының матаға салатын негізгі бейнелері.
XIX ғасырдың басында Миязаки Юзен трафареттерді және арнайы балауызды пайдалану
барысында өзінің авторлық жұмысы батикті жасап шығарды. Оның балауызбен өңдеп,
трафаретпен өрнектер салынған жұмыстары жере жерлерге тарала бастаған. Қытайда да
Жапониядағыдай құстардың, бүршік жарған ағаштың, жәндіктердің суреттері сонымен қоса
жазулары калиграфиясын мата бетіне түсіріп отырды. Жібек матасы мен қатар қағаз бетіне
тущьпен сурет салу, жазу жазу әдісін жақсы толықтырып дамытып отырды. Жапонияда «сибори»
қаптама техникасында дайындалған маталары ерекше бағаланды. Бұл қаптама әдісі Үнділердің
матаны жіппен байлап отырыр жасаған әдісін еске түсіреді. Батыс батик өнерінің ерекшелігі
қайнап тұрған балауызды қолдану әдісімен аралас суреттер салу, тұзды батик түрлері сонымен
қатар бояу түрлері де ерекше бола түсті [5].
Европадағы өзгешелік — XVIII ғасырдағы ең тез және көп тараған үнді кездеме маталары
байқауға болады. Еуропаның үнді шыттарына таң қалғаны соншама, олардың даярлау
технологиясынын меңгеріп, жылдам үйреніп алған екен.
XX ғасырдың басында Ресейде жылытуды қажет етпейтін резерв құрамын ойлап тапты.
Осының арқасында біздің елімізге суық батиктің әдіс тәсілдері ене бастады. Біз жиірек мына
техникада жұмыс істейтін әдіспен азат жазумен оны біріктіре отырып, сол себепті оның
арқасында керемет мата бетіне бояу түстерін жүргізіп жасап шығаруға болатынын айта кеткеніміз
жөн.
Қазақстанға XX ғасырдың ортасында сәндік қолданбалы өнер ретінде енді. Батик
техникасы Қазақстандық суретшілердің де шығармашылықтарынан кеңінен орын ала бастаған
өнердің бірі.70-90 жылдары қаазақстандық суретшілер Т.Челнокова, Р.Базарбаева, Е. Козырева
және тағы басқалар батикті игере бастады. Олар өздерінің дүниетанымдарын батик әліміне енгізді
әрі шығармашылықтың бұл түріне тиісті дәрежеде көңіл аударылуына ықпал етті.Ол бірте- бірте
Қазақстандағы сәндік өнердің толыққанды саласына айналып жаңа өзіндік бе- бейнесімен
өзгешелігін тапты.батиктің бұдан әрі қарай дамуына Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық
универстетінің окыту жүйесіне мата – батиктерді көркем әшекейлеу енгізілуіне басты стимул
болды деуге болады.
Нақ осы сәндік қолданбалы өнер кафедрасында батиктің өзіне тән
мектібінің іргетасы қаланды десек қателіспейміз. Осы мектептің арқасында қздерінің
шығармашылық қызметтерін Ю.Исмамбетова,С.Блага, Ю.Юлдашева, Н.Бикинеева, А.Бережная,
З.Гришина және тағы да басқауниверситетті бітірушілер табысты бастады [6]. Міне осылардан
бірте-бірте алдарына Қазақстанда батикті дамытуды басты мақсат етіп қойған, кәсібі
суретшілердің ұжымы қалыптасты. 1997 жылы олар «Батини» аты топ болып ұйымдасқандарын
жария етсе, ал 1998 жылы Аматыдағы Ә.Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде «Батик
әлімі» атты бірінші көрмелерін ашты. «Батини» тобының көрмелері, қарапайым көрермендер
менмамандарды өте күрделі техниканы мүлтіксіз меңгергендіктерімен таң- тамаша етіп,
Торонтода, Лондонда, Парижде, Масквада, Будапештте,Бостонда өте табысты өтті. “Батини”
тобының құрамындағы суретшілер осы өнер жолында көптеген ізденістер мен эксперименттер
жасай отырып, әр- түрлі техникаларды меңгеріп, оларды бір –бімен оңай араластырып қолданысқа
енгізді.
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ӘБІЛХАН ҚАСТЕЕВ – ҚАЗАҚ СУРЕТ ӨНЕРІНІҢ ТҰҢҒЫШЫ
Аңдатпа
Мқалада қазақ сурет өнерінің тұңғышы Ә. Қастеевтің өмір жолы шығармашылығы
қарастырылды. Ә. Қастеевке кәсіби сурет өнерінің алғашқы қыр сырын үйреткен Никалай
Гаврилович Хлудов өмір ме ұстаздық қызметтіне шолу жаслды. Ә. Қастеев шығармалыры сол
қоғамдағы ұлтының тағдырынан бөліп қаруға болмайтындығы айтылды. Ол туындыларында,
қазақ жеріне сол кездегі жергілікті халықтың мұң мұқтажын, ұлтттық бейнесін, жерінің
тәбиғатын нақышына келтіріп бейнелегендігі баяндалады. Қазақ әдебиетінің Ә. Қастеев
шығармашылығына ықпалы айтылады. Мақалада Ә. Қастеев шығармашылығына ықпал жасаған
ішкі және сыртқы факторлар түсініктемелер беріледі.
Ә. Қастеев шығармашылығының құндылығы суретшінің өз шығармасында адамдар мен
оқиғаларды, дәстүр мен бүгінгі заманды туған жерге деген махаббатымен ұштастыра шынайы
беруінде екендігі нақтыланды.
Кілтті сөздер: Өнер, бейнелеу, құндылық, шығармашылық, көркемсурет, тарих, этнография,
портрет.
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АБЫЛХАН КАСТЕЕВ – ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАЗАХСКИЙ ХУДОЖНИК
Аннотация
Статья посвящена творчеству А. Кастеева, первого из казахских художников живописи.
Рассматривается жизнь и педагогическая деятельность Николая Гавриловича Хлудова, который
обучал А. Кастеева первому произведению профессионального живописного искусства.
Говорилось, что труды А. Кастеева нельзя отделить от судьбы нации в этом обществе. Его
картины описывают казахскую землю, описывая потребности местного населения, национальную
особенность и характер земли в то время. Рассказано о влиянии казахской литературы на
творчество А. Кастеева. В статье даны комментарии о внутренних и внешних факторах, влияющих
на творчество А. Кастеева. Ценность творчества А. Кастеева заключается в том, что художник
дает в соответствии с людьми и событиями традиции и современность, проявляя любовь к
родному краю в своем творчестве.
Ключевые слова: искусство, изображение, ценность, творчество, искусство, история, живопись,
этнография, портрет.
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ABILKHAN KASTEYEV - THE FIRST OF KAZAKH PAINTING ART
Abstract
The article is devoted to the works of A.Kasteyev who is the first of Kazakh painting art. The
life and teaching profession of NikalaiGavrilovichKhludov, who has been teaching A. Kasteyev the first
piece of professional painting art were considered. It was said that A.Kasteyev's writings could not be
separated from the destiny of the nation in that society. His paintings describe the Kazakh land by
describing local people's needs, national feature and nature of the land at that time. The influence of
Kazakh literature on A.Kasteyev's creative work is told. The comments on internal and external factors
influencing A.Kasteyev's creativity were given in the article. The value of A.Kasteyev's creativity is that
the painter is giving in accordance with people and events, traditions and modernity showing the love of
native country in his work.
Key words: art, portray, value, creative, art, history, painting, ethnography, portrait.
ХХ ғасырдың жирмасыншы, отызыншы, қырқыншы жылдары тағдырдың талқысымен
Қазақстанның аймақтарына табандары тиган орыстың алғашқы ағартушыларының және кеңестік
өнер шеберлерінің (Н.Хлудов, А.Черкасский, В.Эйферт, Л.Брюммер, Л.Леонтьев, С.Калмыков,
В.Стерлигов және басқалар) ағартушылық қызметтері үлкен роль атқарды. Сондай-ақ, қазақтың
алғашқы шеберлері Ә.Қастеев, ағалы-інілі Хожықовтар, О.Таңсықбаев, А.Исмайловтың бейнелеу
өнерінің жаңа түрлерін игеруге деген белсенді көзқарастары мен ниеттерін таныта білді [1, 5б.].
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Қазақстан кәсіби бейнелеу өнерінің қалыптасуының негізін қалаған суретшілерді тәрбиеледі.
Уақыт өтсе де осы
қазақтың
тұңғыш суретшілерінің
шығармашылығына біздің
қызығушылығымыз күннен – күнге арта түсуде. Олардың басында Әбілхан Қастеев тұр.
Әбілхан Қастеев – қазақ сурет өнерінің тұңғышы, Қазақстан бейнелеу өнерінің құрылуы
мен қалыптасуына атсалысқан табиғи тума талант иесі. Оның жеке басының тағдыры қазақ
халқының өміріндегі түбірлі өзгерістермен терең тамырлас, суретшілігі де туған елдің өмірімен
бірге өсіп, өркендеді. 1920-1930 жылдары – қазақстан бейнелеу өнерігне ұлт суретшілерінің келуі,
ұлттық дүниетанымда қазақ мәдениетінде жаңаша көркемсуреттік – пластика тілімен беруді
әкелді. Біз бүгінгі күнгі жағдайларға терең толғаныспен қарай отырып өткенге де қатал көзқарас
көрсеткенмен, қазіргі буын осы – ауыр да қуанышты және бақытты жолды бастағандарға тағзым
етіп, қайта қауышып отыруға әуес.
Әбілхан Қастеев өмірдің де, шығармашылықтың да қиын жолдарынан өтті. Суретші 1904
жылы Алматы обылысының Жаркент ауданындағы Шежін ауылында кедей отбасында дүниеге
келді. Сегіз жасынан әкесінен жетім қалған Әбілхан байдың малын бағады. Жайлаудағы ұзақ күнгі
қой ішіндегі ермегі ағаш пен тасқа таныс ою-өрнектер ойып сурет салу болды «Тірі адамның
суретін салу күнә» - деген молдалардан талай сойылғада жығылды. Бірақ олардың бәрі, мына
дүниеден сұлулық, көркемдік іздеген зерек көңілге тосқауыл бола алмады.
1928 жылы сол кездің аты шулы Түркістан – Сібір теміржолын салуға қатысты, осы жерде
суретке деген ынтасын байқаған жұмысшылар 1877 жылы Қазақстанға көшіп келген орыс
суретшісі Н.Г. Хлудовтың жеке студиясында дәріс алу жөнінде кеңес береді. Ә. Қастеев 1929 –
1931 жылдары Алматыда көптен тұратын суретші Н.Г. Хлудовтың көркемсурет студиясында екі
жылдай дәріс алып, суретшілік өнердің бастапқы тәсілдерін ойдағыдай меңгерді. Тарлан қарт
өнерге құлшынған шәкірттің кәсіби суретші болуына бар күш жігерін салды [2, 5б.].
Ә. Қастеевке кәсіби сурет өнерінің алғашқы қыр сырын үйреткен Никалай Гаврилович
Хлудов Жетісу өңірімен (1850-1935) тығыз байланыста болған Ол Орлов губерниясында
фейерверкер (артеллерия унтер-офицері) отбасында дүниеге келді. 1873 жылдан 1875 ж. дейін
Одесадағы сурет мектебінде оқиды. 1877 жылы Верныйға келіп, содан өмірінің соңына дейін
тұрады. Ә. Қастеев, Г.Брылов, Маслецевтер Н.Г. Хлудовтан білім алған. 1910 жылдан 1917 жылға
дейін суретші Верный бастауыш училищасінде, әйелдер гимназиясында және мұғалімдер
гимназиясында суреттен сабақ берді Ежелден өнері тасып шалқыған қазақ халқының бейнелеу
өнерін мұрат тұтатын бір суретші таптым! Сен бұл өнерге бет қойған, мен көріп отырған қазақтың
тұңғышысың, енді сен салған соқпақтың ертеңі соңына талай талаптар дарындар ереді. Сондықтан
сенің арқалаған жүгің ауыр, бірақ сенің бұл жолдан табан аударуға еш қақың жоқ, өйткені сен көш
басысың, - деп Н.Г. Хлудов қоштасарда көзіндей ғып қылқалам мен нұсқа кітабін, бояуларын
сыйлады [3,77].
Н.Г. Хлудовтың жылы қабақ білдіріп, оған зор ілтипатпен көңіл бөлуі – сурет өнері сырын
сусындауға құмар Әбілханды қанаттандыра түседі.
Н.Г. Хлудовта дәріс алып жүрген кезде салған суреттерінің бірі су бояумен жасаған
«Топтық портрет Мектепте» туындысында Ә. Қастеев көргенін бейнелеп қана қоймай,
тақырыптық туынды жазуға әрекеттенді. Суретші осы жылдары әрбір картинаға жан бітіріп,
жанырлық портреттерді шуақты, ашық арайлы бояулармен әрлендіріп, бір-бірімен үйлестіріп, сыр
тартып сөйлеткендей. Осы жұмыстан және сол кезеңдегі басқа жұмыстарынан бастап суретшінің
шығармашылығында жаңа бағыт пайда болды: халықтың хал-күйін ғана емес, ішкі жан дүниесінің
дірілін, демін, мінез-құлқы мен қабілетін астастыра білді. Өзінің сезімталдығының арқасында ол
талай көркем дүниелерді өмірге әкелді, олардың негізгі арқауы туған жерге, адамына, өз халқына
деген сүіспеншілік еді.
1934 жылы қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың портретін жасау және оның туындыларын
иллюстрациялауға бәйге жарияланды. Ә. Қастеев бәйгеге бірнеше туындыларын ұсынды, оның
бірінде Абайды киіз үйдің жанына отырғызып, оны қазақтың кеңбайтақ сұлу табиғатымен
қиюластыра бейнелейді, сол арқылы оның туған жермен терең тамырластығын суреттеу арқылы
қазақ даласының жыршы-ақыны етіп көрсетеді.
«1945 жылы жас Абайдың кескіндемелік бейнесін жасау жайлы ойым ұлы жазушымыз Мұхтар
Әуезовтің әйгілі «Абай жолы» романын оқудан туды» - деп еске алғаны бар.
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М. Әуезов – суретшінің әдебиет, өнер саласындағы аяулы достарының бірі болатын. Оның
кітапханасында ұзақ уақыт дайындалып, ұлы шеберлердің кітаптары мен альбомдарын зерттеп,
репродукцияларымен танысатын[2, 6б.].
Қазақтан шықан алғашқы өнертанушы Г. Сарыкулова өзінің «Графика Қазахстана»
атты еңбегінде, бейнелеу өнерінің түрлерінің Қазақстанда дамуын, мәдениеттегі рөлін 20шы жылдары қазақ ұлттық әдебиетімен тығыз байланыстыруға болатындығын айтады. Сол
жылдары халықтың эстетикалық мәдениетін қалыптастыруда ұлттық әдебиетіміздің
маңызы зор болды. Әдебиетімізде ұшқыр ойлы қалмгер жазушылар С.Сейфуллин,
Б.Малин, И.Байзаков, И.Жансугуров, М.Әуезов және С.Мұхановтардың Қазақстан
суретшілерімен бірлесіп жұмыс жасау нәтижесінде ұлттық нақыштағы бейнелеу өнері
туындылары жарық көрді [4,51б] – деп баяндайды.
Ә. Қастеев Наркомпростың жолдауымен 1934-1937 жылдары Мәскеу қаласына оқуға
жіберілді. Онда көркемсуретстудиясының кешкі бөліміне қабылданды, осы жерде майлы
кескіндеме техникасында жұмыс жасау, бояу мен сурет өнерінің ережелері мен тәсілдерін игеріп
үйренді. Мәскеудегі галереялар мен музейлерде бірнеше күндер бойы жүріп кескіндеме өнерінң
шеберлерінің құпиясын түсінуге тырысты. Осындағы озық ойлы суретшілерден алған оның тәлімі
мен тағылымы өмірге деген көзқарасын ұлғайтты. Әбілхан Қастеев оқып жүрген кезінде де ұлттық
тұрмысқа құрылған сюжеттерін жасауды одан әрі жалғастыра берді. Мәскеудегі күндері қаншама
әсерлі етіп жатса да, оның жүрек түкпірінен туған ауылының бейнесі өше қоймады. «Көкпар»,
«Бие сауу», «Колхоз жайлауында», «Колхоздың сүт фермасы», «Мақта жинау», «Колхоз тойы»,
және тағы басқа 1930 жылдардағы туындылары колхозшылардың жаңа тұрмысын бейнелеумен,
қоршаған әлемді өзіндік көркем қабылдауымен ерекшеленеді. Олардан туған жердің сұлулығын
және еңбек қуанышын: байтақ ен дала, қар басқан биік таулар, жазиралы жайлаудың жусан исін
сезгендей боласың.
Осы кезіндегі туындыларының бірі «Кенесары пртреті» (1935), 1936 жылы жаңа ашылған
Қазақ көркемсурет галереясына бірнеше туындыларымен бірге автордың өзінен түседі. Бір
қазағы, Аблай және Қасым ханның ұрпағы, қолбасшы және дипломат, Ресей патшасының «бөліп
алда билей бер саясатында» қарсы қазақ халқының ұлт – азаттық қозғалысының бастаушысы
Кенесары портреті тұңғыш рет 1922 жылы мемлекеттік Ә. Қастеев атындағы өнер музейіндегі Ә.
Қастеевтің мемориалды залында қойылды. Киіз үйлегі, текемет пен киімдердегі этнографиялық
сипаттар Кенесарының Қазақстан бостандығының белсенді күрескері ретінде көрнуіне кедергі
келтірмейді.
Ә. Қастеев Мәскеудегі И.Бродскийдің студиясынан сабақ алып, шеберлігі ұшталып, қазақ
бейнелеу өнері айдынына шығады. Республика өмірінде асқа суретшілермен бірге Қазақстан
суретшілер одағынын құруға белсенді атсалысады. Қырқыншы жылдардың ортасында өзі сол
одақтың (1945-1956) төрағасы болып сайланып, қазақ өнерінің ұлттық бейнеде дамуына барынша
атсалысады. Жас қазақ суретшілерінің орталықта (Мәскеу, Ленинградта) оқуына қамқорлық
жасайды [5, 244б].
Суретшінің ізденіс нәтижелері осыдан кейін шығармашылық биікке өрлей түседі. Осындай
іздену нәтижесінде үлкен тақырыпқа – «Ескі және жаңа тұрмыс» топтамасын жасауға кіріседі.
Өксігі мол өткен заманның халыққа тигізген кесірін «Ескі және жаңа тұрмыс» топтамасының
алғашқы бөлімінде: «Бай мен кедей құдық басында», «Кедейді ескі мектеп есігінен сығалатпады»,
«Қалыңдықты зорлап әкету» , «Сатылған қалыңдық» сияқты көркем туындылары өте бейнелі,
динамикалық шеберлікпен орындалған, миниатюраны еске салатындай қызғықты. Тұтастай
алғанда, «Ескі және жаңа тұрмыс» топтамасы халықтың бір дәуірден екінші жаңа дәуірге өту
кезіндегі көңіл – күйін, өзгерісін кескіндеме тілінде көрсетудің алғашқы тәжірибелік үлгісі еді.
1-ші суретте «қалыңдықты зорлап әкету» жұмысында тәбиғат бояулары мен көрніс оның
кейіпкерлерінің бейнесі үйлесім тапқан. Тақырыпты ашып тұр.
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Сурет 1 Ә Қастеев «Қалыңдықты зорлап әкету»
«Ескі және жаңа тұрмыс» топтамаларында қазақ өнері тарихындағы маңызды оқиғалар
сипатталады. Соғысқа дейінгі Қазақстан суретшілерінің туындыларында кәсіби деңгейлері жоғары
болса да қазақ халқының тағдыры жан – жақты айқын бейнеленбейді.
Осы қазақ жеріне сол кездері келген суретшілер жергілікті халықтың мұң мұқтажын,
ұлтттық бейнесін, жерінің тәбиғатын нақышына келтіріп бейнелей алмауы
Оның себебі суретшілердің басқа ұлт өкілдері болғандығыда туындының келбеті мен
мазмұнына өз әсерін тигізеді. Туындының келбеті мен мазмұнына ішкі және сыртқы факторлар
әсер етеді. Б. Байжігітовтың зерттеуі бойынша өнерге әсер етуші фактор бірі – интуициялық
мәдениет пен табиғи дарындылықтан тұратын ішкі қозғаушы күш, биологиялық фактор. Ол
өнердің табиғи болмысын қалыптастырады. Екіншісі – қоғамдық сана, идиология, тарихи
тәжірибе ықпал – әсерімен байланысты. Сыртқы әсердің салдарын құрайтын факторлар көркем
шығарманың формалды сипатын анықтайды [6, 53 – 55бб] – деп өнерге ықпал етуші факторларға
қатысты ойын білдіреді.
Р. Берікбол Қазақстан бейнелеу өнерін зерттеуде ықпал жасаушы факторларды экзогенді
және эндогенді деп екіге бөліп қарастырған
Р.Қорғабекова мен Г. Жұбаниязова және
өнертанушы А. Асылбекованың ғылыми еңбегін негізге ала отырып, зерттеу жұмысында
көрсетілген Қазақстан графикасына ықпал жасаушы экзогенді – сыртқы және эндогенді – ішкі
факторларға келесідей түсініктемелер береді .
1. Экзогенді – сыртқы: орыс реалистік мектебінің тікелей әсері, әлемдік бейнелеу өнерінің
жанама ықпалы т.б. Мұнда әлеуметтік, саяси, идеологиялық, тарихи факторлар да басты рол
атқарады.
2. Эндогенді – ішкі: тарихи қалыптасқан дағдылар, байырғы нышандар, ұлттық
бейімделушілік пен талант т.б. Бұл психологиялық, діндік, ішкі сана-сезімнің қуаты арқылы
жүзеге асып отырады. Графика өнерінің тарихи кезеңдерімен ықпал жасаушы факторларды
айқындап алу көркем білім беретін болашақ маманның этнокөркем мәдениетін қалыптастыруда
маңызды. Эндогендік – ішкі және экзогендік-сыртқы факторлардың үйлесім табуынан графика
өнері туындыларында ұлттық қолтаңба көрініс табады [7, 218б.].
2--ші суретте ішкі және сыртқы факторлардың ықпал жасауымен үйлесу нәтижесі
көрсетілген.
Фактролардың Ә.Қастеевке ықпалы нәтижесінде суретші болып қалыптасты.
Ә.Қастеев шығармашылығында өз дәуіріндегі қазақ халқының тұрмыс тіршілігін, тәбиғатын,
тарихын бейнелейді. Шығармашылығын ұлтының ғұмыр жолымен байланыстырады.
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Сурет 2 Ә. Қастеевтің суретші болып қалыптасуына ықпал жасаған ішкі және
сыртқы факторлар
Ә. Қастеев бойындағы екі фактордың үйлесім нәтижесін оның шығармаларынан көреміз.
Мысалы тәбиғат аясын суреттеген пейзажды туындылары тұнып тұрған ұлттық бояуымен –
қомақты бір сала. Суретші пейзаждарының біз әсемдікке өмір сұлулығына болы алуан сырлы
табиғат суреттерін көреміз. Жазира дала мен алыста сағымданған ақ бас таулар, аяулы туған жер,
ақша бұлттар қалқыған көгілдір аспан –осының бәрі Әбілхан қаламынын өзіндік бяуын тамқан.
Өмірдің барлық оқиғаларынан сергек үн қата отырып, өзінің туған жерімен оның еңбекшілеріне
деген шексіз ыстық махаббатын білдіретін көптеген үлкенді – кішілі картиналар жасады. Онда
туған жердің сұлу тәбиғатын бейнелеп қоймайды, адамдар еңбегімен, тағдырымен тығыз
байланыста тау етегінде жайлаған отар-отар қойлар, көлеңкелі саябақтар, колхоз құрлысы және
әсем табиғат ортасында орналасқан демалыс орындары – Кеңес дәуіріндегі Қазақстанда болып
жатқан өзгерістер жайлы ғана сыр шертеді. Бұл суретші шығармашылығына елінде болып жатқан
тарихи факторлардың ықпалын көрсетеді.
Ә. Қастеев соғыстан кейін шығармашылығынада портрет жаныры айрықша орын алды.
Оның адамның жан - дүниесіне терең үңіліп, мінез – құлқын, сезім күйін, ішкі жан әлемін ашып
береді. «Адамның портреті» (1949) туындысында кейіпкердің әжім торлаған жүзінен өткір өмір
тауқметімен қоса аналық ақ мейрімін, ізгілігін аңғарамыз.
Ә. Қастеев 1951 жылы ХІХ ғасырдың бірінші жартысында қазақ халқының тұңғыш
ғалымы, аяулы ұлдарының бірі, ағартушы – демократ Шоқан Уәлихановтың композициялық
портретін жасайды. Бұл полотнода ғалым көзінен арпалысқан ауыр ойды аңғарасың. Көзі ашық,
ойшыл жанның жүз-келбетінен туған халықының бодандық аянышты, қайғылы тағдыры туралы
ойлап, жаны қиналып отырғанын ұғыну қиын емес.
Ә. Қастеев қазақ даласында Амангелді Имановтың бастауымен болған 1916 жылығы ұлт
азаттық көтерілісі тақырыбында елеулі шығармалар топтамасын жасайды. 1950 жылы бірде – бір
суреті болмаған қазақ халқының ұлттық батыры Амангелді Имановтың портретін жасап
шығарды. Сыртқы ұқсастығына ғана емес, сонымен бірге оның ешкімнен именбейтін де
қорықпайтын батыр тұлғасын өте жоғары идеялық негізде сомдайды. Оның кескінді келбетіде де
қабілетті жүзінде батылдық, табандылық, сабырлы алғырлық, өткірлік сипаттар жарасым тапқан.
Суретшінің тарихи – тақырыптық полотналары мен Амангелді портретіне жасаған нобайлары,
суреттемелері, дайындық жұмыстары Қазақстандағы және шетелдердегі көптеген музей
қорларында сақталған. 3-ші суреттен Ә. Қастеев туындыларын көреміз.
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Амангелді Имановтың портреті
тарихи жұмыс

«Амангелді Иманов сарбаздары»

Сурет 3 Ә. Қастеев шығармашылығында А. Иманов образы
Әбілхан Қастеевтің Қазақстанда аты аңызға айналған ірі тұлғалардың портреттерін
жасады. Қазақстанның Орталық тарихи музейінде суретшінің су бояумен және қарындашпен
салынған 120 шақты жұмыстары сақталған екен, оның ішінде Абай Құнанбаев, Амангелді Иманов,
Жамбыл Жабаев және Сәбит Мұхановтың портреттері бар. Ақтөбе обылыстық тарихи – өлкетану
музейінде ХІХ ғасырдың басында Исатай Тайманов бастаған ұлт – азат көтерілісінің ипровизатор
– ақыны «Мвхамбет Өтемісұлының портреті» (1951ж.) сақталған.
Ә.Қастеевтің еледе болып жатқан жаңалықтарды айналып өте алмауын оның шығармалары
көруге болады. Еліміздің алғашқы бесжылдықтың алып құрлысы – жаңа бет бұрды. 1950-60
жылдардағы Қазақстан бейнелеу өнерінің өркендеуі кезінде, сол кездегі өнеркәсіп тақырыптарына
арналған топтамаларын жасады. «Қазақстан жері мен аламдары», «Бесжылдық құрлыстары»
шығармалары – мазмұнды да мәнді. Көз алдында етек жайған ұлы жеті жылдық құрлыстарын
бейнелеу тақырыптары болса да Қастеев өзінің негізгі тақырыбы – туған өңірдің жаңарған
табиғатын алып өнеркәсіптің көлеңкелері арасынан да көре білді. Жаңа тақырып Ә. Қастеевтің
палитрасына да өзгерістер әкелді [2, 7б.].
Қортындылай келе Ә. Қастеев шығармашылығындағы кәсіби ерекшелік – тек өзіне тән
жетістіктің бірі – ол тәбиғат көріністеріндегі кеңістік бейнелеу тәсілдерінің ұтымдылығы. Жаңа да
қызу мыңжылдық кезінде суретшінің өз шығармасында адамдар мен оқиғаларды, дәстүр мен
бүгінгі заманды туған жерге деген махабатымен ұштастыра шынайы беруі аса қымбат болып
есептеледі.
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2 Әбілхан Қастеев, католог – Алматы: Елнұр, 2005 – 160 б.
3 Ғалиев В.З. Қазақстан ХІХ ғасыр суретшілерінің шығармаларында: Алматы,Өнер-2005-160б.
4 Сарыкулова Г. Графика Казахстана.- Алма-Ата: Наука, 1967ж.166 с
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Абай атындағы ҚазҰПУ «Өнер, мәдениет және спорт» институты
«Шығармашылық мамандықтар» кафедрасының аға оқытушысы,
Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, Алматы қ., Қазақстан
БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ ШЫҒАРМАЛАРЫ АРҚЫЛЫ
БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ ҰЛТТЫҚ САНА-СЕЗІМІН ТӘРБИЕЛЕУ
Аңдатпа
Жас ұрпақтың ұлттық сана-сезімін қалыптастыруға бейнелеу өнері шығармаларының
тигізетін ықпалы шексіз. Кез келген халық өз шығармашылығында елеулі оқиғаларды, айтулы
батырларын көркем бейне арқылы жинақтап, өзінің көзқарасын білдіреді. Халқымыздың
тарихында жас ұрпаққа үлгі-өнеге болатын тұлғалардың бірі – қазақтың ұлы палуаны
Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Даңқты палуанның бейнесін паш етуге мен де өз үлесімді қосуым
кездейсоқтық емес. Өйткені бала кезден грек-рим күресімен айналысқандықтан, палуандық өнер
маған жат емес еді. Бүгінгі таңда шығармаларымның бір бөлігі Қажымұқан атамыздың
бейнесін сомдап, өнегелі өмірін насихаттауға арналды.
Түйін сөздер: рухани жаңғыру, ұлттық сана-сезім, ұлттық-рухани тамыр, Қажымұқан,
бейнелеу өнері, түстік реңдер, портрет
Е.Б. Кайшыбек
старший преподаватель кафедры «Творческих специальностей»
института «Искусства, культуры и спорта» КазНПУ имени Абая,
член Союза художников Казахстана, г.Алматы, Казахстан
ВОСПИТАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
ЧЕРЕЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Аннотация
Произведения изобразительного искусства оказывают неограниченное влияние на
формирование у молодого поколения национального самосознания. Любой народ в своем
творчестве обобщает знаменательные события, именитых героев через художественный образ,
выражая свои взгляды. В истории нашего народа один из геров, который может служить
примером для молодого поколения, – это великий борец Кажымукан Мунайтпасулы. Не случайно,
что я захотел внести свою лепту в изображение образа прославленного борца. Поскольку сам с
детства занимался греко-римской борьбой, мне не чуждо искусство борьбы. Сегодня часть моих
произведений посвящена образу Кажымукана, популяризации его жизни.
Ключевые слова: духовная модернизация, национальное самосознание, национально-духовные
корни, Кажымукан, изобразительное искусство, цветовые оттенки, портрет
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EDUCATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS OF FUTURE TEACHERS
THROUGH WORKS OF FINE ART
Abstract
Works of fine art have an unlimited influence on the formation of the national self-consciousness in the
younger generation. Any nation in their work generalizes significant events, famous heroes through the
artistic image, expressing their views. In the history of our nation, one of the heroes that can be an
example to follow for younger generation is the great fighter Kazhimukan Munaytpasuly. It is notby
chance that I want to contribute in representation of the image of the famous wrestler. As I was engaged
in Greco-Roman wrestling since childhood, the art of fighting is not unfamiliarly to me. Today, part of my
works is devoted to the image of Kazhimukan, the popularization of his life.
Keywords: spiritual modernisation, national consciousness, nationally-spiritual roots, Кажымукан,
fine art, colour tints, portrait
«Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді», - дейді
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық
мақаласында [1]. Еліміз жаңа тарихи кезеңге қадам басып отырған қазіргі кезде жоғары оқу
орындарында мамандық негіздерімен қатар, тәрбие беру мәселесіне жаңаша көзқарас тұрғысынан
қарап, студенттердің ұлттық сана-сезімін, мінез-құлқын қалыптастыруды көздейтін ұлттық
тәрбиенің нысандары мен әдістерін жетілдіру талап етіледі. Қазақ ағартушысы М.Жұмабаев:
«...Әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан,
тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті», - деген. Демек, қоғамдағы қол
жеткен тәрбиелік жақсы дәстүр атаулыны пайдаланып, биік адамгершілік қасиеттерге баулу –
педагогтың басты міндеті. Ендеше педагогикалық жоғары оқу орындарында тіл маманы болсын,
математик болсын, суретші болсын – ең алдымен педагог дайындалатынын, болашақта еліміздегі
кез-келген жаңарулардың, небір ұлы істердің көш басында солар тұратынын еш естен
шығармауымыз керек. Н.Ә.Назарбаев: «Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала
алмаса, ол адасуға бастайды», - дейді [1]. Осы орайда студенттерге қазақ халқының этностық
ерекшеліктерін, тарихы мен мәдениетін, сондай-ақ халықтың даңқты ұл-қыздарының өр
бейнелерін дәріптеудің маңызы арта түседі. Жалпы Қазақстанда тұратын халықтардың қазақ
халқының ұлттық тарихына деген қызығушылығын дамытып, сүйіспеншілігін арттыру олардың
патриоттық сезімін тәрбиелеуде басты бағдар болатыны хақ.
Жас ұрпақты тәрбиелеуге, олардың жігерін жанып, асыл сезімдерін ұштауға, ұлттық санасезімін оятуға бейнелеу өнері шығармаларының тигізетін ықпалы шексіз. Қай халық болмасын, өз
шығармашылығында елеулі оқиғаларды, айтулы батырларын көркем бейне арқылы жинақтап,
өзінше бағалайды, өзінің көзқарасын білдіреді. Сол бейне – халықтың алып қуатының, қажымас
қайратының көрінісі.Бұл бүгінде табандылық, батылдық, қайсарлық туралы біліммен бірге,
тағлымды тәрбие беріп, ұлағатты өнеге көрсету қажет болып отырған уақытта аса маңызды.
Рухани жаңғыру жолында ұлттық сана-сезімді оятып, берік бекітетін адамның өз ұлты үшін
мақтаныш сезімі, ұлттық өнегесі, ғибраты. Халқымыздың тарихында жас ұрпаққа үлгі-өнеге
болатын тұлғалардың бірі – Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Ол қазақ тарихындағы тұңғыш кәсіпқой
палуан, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы! Тұтас ғұмырын
күрес өнеріне арнап, ұланғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен,
өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған
алтын, күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген. Теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған, 28
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мемлекетте күреске түсіп, 56 медаль олжалаған Қажымұқандай мықты ХХ ғасырдың басында
түркі халықтарының ішінде қазақта ғана болды.
Қажымұқан Мұңайтпасұлы 1883 ж. (бұрынғы деректерде 1871 ж.) Ақмола облысының
Қараөткел ауылында өмірге келген. Оның палуандық жолы 1901 ж. басталады. Омбы қ. циркте
орыс палуаны Иван Злобинмен белдеседі. Қазақ баласының ерен күшін көрген ол Мұқанға
Петербургтегі күрес мектебіне түсуге кеңес береді. Сөйтіп, Мұқан Иван Лебедевтің күрес
мектебінде екі жыл оқиды. Ол алғашқы ірі табысқа 1908 ж. жетті. Германияның Кельн қаласында
өткен жарыста немістің атақты палуаны Генрих Веберді жеңіп, бірінші рет әлем чемпионы болды.
1909 ж. Рига қаласында дүние жүзінің атақты палуандары қатысқан үлкен жарыста бас бәйгені
жеңіп алды. Ал 1910 ж. Варшавада өткен халықаралық жарыста кіші алтын медальға ие болды.
Аргентинаның астанасы Буэнос-Айрес қаласында еркін күрестен өткен жарыста үлкен алтын
медаль алып қайтты. 1911 ж. Мекке-Мединеге барып, Джидда қаласында өткен жарыста 25
палуанды жыққаны үшін «қажы» атағы беріліп, Қажымұқан атанды. Қажымұқанның жеңісті
жолдары жалғасып, Тегеран мен Кабулда, Мекке мен Мединеде өткен жарыстарда бірқатар
жеңістерге жетті. 1913 ж. Троицк қаласында, 1914 ж. Парижде әлем чемпионы атағын жеңіп алды.
Ол тумысынан алып күш иесі еді: бойы 195 см, салмағы 130 кг болған. Қажымұқан 1948 ж. 12
тамызда Оңтүстік Қазақстан облысындағы Темірлан ауылында дүние салды. Астана және
Шымкент қалаларындағы орталық стадионға ұлы палуанның есімі берілген. Алматы, Астана,
Семей, Шымкент қалаларында Қажымұқан атындағы көшелер бар.
1927 ж. Қажымұқан Мұңайтпасовқа «Қазақ даласының батыры» атағы берілді. Атамыздың
өмірінен айта кететін тағы бір дерек: палуан Ұлы Отан соғысы жылдарында жасының егде
тартқанына қарамай ел аралап, күш өнерін көрсетіп, жиналған жүз мың сом қаржыға ұшақ
жасатып, оған Амангелді Имановтың есімін бергізіп, майданға жіберді. Қазақ ұшқышы Қажытай
Шалабаев осы ұшақпен 120-дан аса жауынгерлік тапсырма орындады. Неткен өнеге – нағыз
отансүйгіштіктің жарқын үлгісі!
Осындай даңқы жер жарған, халқымыздың мақтанышы, әйгілі тұлғаның бейнесін паш етуге
мен де өз үлесімді қосқым келді. Өйткені спорт, оның ішінде палуандық өнер маған жат емес еді.
Өзім бала кезден грек-рим күресімен (бұрын французша, кеңес кезінде классикалық күрес деп
аталып келді) айналыстым. Оның үстіне, Алматыдағы Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы
Республикалық спорт мектеп-интернатындағы қазақ бөлімінің алғашқы түлегімін. КСРО спорт
шеберімін. Сондықтан болар, Қажымұқан атамыздың тұлғасы маған өте жақын, ерекше тартып
тұрады. Бүгінгі таңда шығармашылығымның біраз бөлігі атамыздың бейнесін сомдап, өнегелі
өмірін паш етуге арналған.
«Кез келген суретші өзіне ұнаған модельдерді таңдап, оған әлдебір әсер қалдырмаса, оның
портретін жазбаған болар еді. ...көпшілік портреттер суретшінің ішкі сезімінен, сол адамға деген
қызығушылығынан... туындайды», - дейді әріптесім Р.Б.Мизанбаев [5]. Маған ерекше әсер еткені
палуанның Харбинде өткен Халықаралық турнирде көрсеткен өнері еді. Мұнда ол бірінші орынға
ие болып, үлкен алтын медальды өңіріне қадады. Харбин сапары Қажымұқанның даңқын аспанға
көтерді. Басты оқиға – атамыздың өзіне таныс емес «джиу-джитсу күресі» бойынша белдесуі. Сол
турнирде күрестің джиу-джитсу түрімен әлемге әйгілі болған жапон палуаны Саракики
Жиндофумен шығады. Бұл жекпе-жектің 1911 ж. (кейбір мәліметтер бойынша, 1905 ж.) болғаны
айтылады. Француз күресінен ресми чемпионат аяқталған кезде, Саракики кілемге шығып, джиуджитсу күресімен кез-келген палуанды жеңе аламын деп жариялайды. Бұл үндеуді тек Қажымұқан
ғана қабылдайды. Жекпе-жек кезінде Саракики Қажымұқанның құлағы мен астыңғы ернін
жарақаттайды, қаны қызған Қажымұқан Саракикиді кілемге атып жығады. Осы жекпе-жектен
кейін Саракики қайтыс болған.
Менің Қажымұқан жайындағы алғашқы картинам осы жеңісінің лебімен жазылған болатын.
«Қажымұканның Саракикимен жекпе-жегі» деп аталады (1-сурет). Әсерлі айқасты кенеп бетіне
бейнелеу үшін палуан атамыздың өмірбаяны мен спорттағы жетістіктерін мұқият зерттеу керек
болды. Ақ-қара фотоларды түрлі-түсті бояуларға айналдыру үшін сол заманның тұрмыстіршілігімен мүмкіндігінше толықтай танысу керек. Күрестің әдіс-тәсілдерінен де хабардар болу
қажет. Сонымен қатар Саракикидің образын бейнелеу үшін деректі құжаттарға сүйену керек.
Осындай мағлұматтардан кейін ғана композицияны ойластыруға болады. Мұнда қос палуанның
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арасындағы айқастың бір қасқағым сәті бейнеленген. Бұл жерде екі алыптың да күш атасы екенін
көрсету, қайтпас қайсарлықтарын байқату, нартәуекелге бел буып, жанпидалыққа бару
ерекшеліктерін, Қажымұқанның басымдығын, түбінде жеңетінін көрерменге жеткізу қажет болды.
Сонымен қатар реалистік живописьтің заңдылықтарын сақтай отырып, оқиғаны мүмкіндігінше
шынайы бейнелеуге тырыстым. Бұл жерде түстік реңдердің контрастылығы, бояулардың
үйлесімділігі, бояудың жағылу техникасы да аласапыран айқасқа ерекше динамика беріп тұр.
Аталған картина 2017 жылы Ә.Қастеев атындағы Мемлекеттік өнер мұражайында республикалық
көрмеде болып қайтты.

2-сурет

1-сурет

Келесі картина – Қажымұқанның портреті (2-сурет). Екі қолын кеудесіне айқастырып, бұлшық
еттері ойнап, кеудесі жалаң, өз күшіне өзі сенімді, көрерменге қарап тұрған бейнесі батылдықты,
ержүректілікті айғақтап тұрғандай. Белінде қайыстан жасалып, күміспен әшекейленген жалпақ
белбеу, басында ұлттық тақия. Осының бәрі палуанның қазақ ұлтынан екенін паш етіп тұр. Бұл
жердегі мақсат Қажымұқанның таза бейнесін ашу еді. Палуан ХХ ғасырдың басында цирк
аренасында өнер көрсеткен. Сондықтан фонында сол заманға сәйкес көрерменге лық толы цирк
аренасы салынған. Аренаның ортасында күресіп жүрген екі палуан бейнеленген. Картинада
бояудың байлығы, суық түс пен жылы түстердің өзара үйлесімділігі, негізгі фигура мен арғы
фонның арасындағы кеңістік, ауа – осының барлығы көрерменге ерекше әсер етеді деп білемін.
Портрет 2015 ж. желтоқсанда Қазақ хандығының 500 жылдығына арналған республикалық
көрмеде бой көрсетіп, өзіндік оң бағасын алды. Бүгінгі таңда атамыздың осы портреті
заманымыздың атақты палуаны, атамыздың ізбасары, қазақтың біртуар ұлы Дәулет
Тұрлыхановтың жеке коллекциясында сақтаулы.
Палуанның өмірбаянын зерттеп жүріп, 1933 ж. Петропавловск қаласында түскен фотосын
тауып алдым. Сапасы нашар ескі фото болса да, атамыздың отырған болмысы ерекше әсер етті.
Сондықтан болар, егде жастағы палуанның осы бейнесін суреттегім келді (3-сурет). Көпті көрген,
боз кілемде талай тер төгіп, жеңістің дәмін татқан, жауырыны жерге тимеген, қызығы мен
шышығы мол алағайым заманды артқа тастап, асқар таудай болып отырған ерекше тұлғасын кенеп
бетіне бейнелеу мен үшін аса толқыныс болды. Қарт та болса, палуандық пішіні сақталған
Қажымұқанды сол заманына сай бейнелеу, спорттағы жетістіктерін көрерменге паш ету, жалпы
күш атасының образын ашу ерекше ізденіс пен еңбекті талап етеді. Осы портретте атамыздың
ерекше қасиеттерімен қатар, оның қазақ даласының тұлғасы екенін күнге күйген, желге қақталған
бет әлпетінен, артындағы көрінер-көрінбес ою-өрнектерден байқауға болады. Екі тізесінің үстінде
жатқан алпамсадай қолдары алып күш иесі екенін, керіліп, тік ұстап отырған кеудесі өрлігі мен
ержүректігін айғақтайды. Артқы фондағы ескі плакаттың ертеден сақталып келгендігін көреміз.
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Ондағы орысша жазудан палуанның бір кезде жарысқа қатысқан афишасы екенін байқаймыз.
Афишада аты-жөні мен әлем чемпионы болған жылдары көрсетілген. Осы арқылы көрерменге
қарт палуан жайында мөлтек мәлімет жеткізілгендей. Бұл картина бүгінгі күні Ә.Қастеев атындағы
МӨМ орталық көрме залында «Суретші уақыт ағымында» атты республикалық көрмеде тұр.

3-сурет

4-сурет

Қажымұқанның келесі бейнесі салтанатты портрет арқылы көрсетілген (4-сурет). Салтанатты
портреттің басқа портреттерден ерекшелігі – мұнда бейненің сыртқы пішініне көп мән беріледі.
Сондықтан палуанның сыртқы бейнесі мен портреттік ұқсастығына ерекше көңіл бөлінді. Мұнда
Қажымұқанның екі қолын артқа ұстап, тік тұрған бейнесі суреттелген. Кеудесінде оң иығынан
қиғаш асылған көгілдір жалпақ лентасы бар, онда бүкіл лента толған медальдар мен ордендер.
Сонымен қатар мойнына таққан алқалары да бар. Негізі атамыздың әлемді аралап, жеткен
жеңістерінің нәтижесі елуден астам медальдар мен ордендер екен. Оның ішінде бүгінгі күнге
дейін сақталып қалған тек үш наградасы ғана бар. Оның өзі Оңтүстік Қазақстан облысында
Қажымұқан атындағы спорт мұражайында сақтаулы. Экспонаттың ішінде 1910 жылы парсы елінің
чемпионы Машрутқа карсы соңғы айқаста жеңіске жеткені үшін Парсы елінің ханзадасы
Қажымұқанға берген «Алтын Арыстан мен Күн Ордені» бар. Манчжурияның «Береке» ордені
Қажымұқанға Жапония чемпионы Саракики Джиндофуды жеңгені үшін берілген. Және үшіншісі
– 1913 жылы Литва еліндегі халықаралық турнирде жеңіске жеткені үшін берілген медаль. Қалған
төсбелгілері ескі фотоларда көрсетілген. Әрине, ақ-қара фотолардан бұл наградаларының таза
көрінісін тану өте қиын, сондықтан әрбір медальдары мен ордендерін тарихи деректерге сүйене
отырып ізденіп, зерттеудің арқасында шамалап келтіруге тура келді. Сонымен бірге, белінде
«Король Сегизмунд белдігі» бейнеленген. Ол осы белдіктің екі дүркін иегері болған екен. Бұл
белдік те сол мұражайда сақтаулы тұр. Портреттің төменгі жағында көне рим палуандарының
статуясы бейнеленген. Бұл Қажымұқанның палуан екенін көрсету үшін салынған. Сондай-ақ
қараторы, шымыр жігіттің басындағы тақия фотосуреттен алынған, ол Азиядан шыққандығын,
дәлірек айтқанда, қазақ даласының тумасы екенін анықтап тұрғандай.
«Ұлт мақтанышы біздің бұрынғы өткен батыр бабаларымыз, данагөй билеріміз бен
жырауларымыз ғана болмауға тиіс. Мен бүгінгі замандастарымыздың жетістіктерінің тарихына да
назар аударуды ұсынамын», - дейді Н.Назарбаев [1]. Тарихи тұрғыдан алғанда бір ғасырға толартолмас уақыт бұрын өмір сүрген, оның көзін көрген адамдар әлі де ортамызда жүрген тұлғаны
замандасымыз деп айтуға толық негізіміз бар. Мақсатым портреттері арқылы Қ.Мұңайтпасов
жөнінде толық мағлұмат бере отырып, ол туралы жазылған портреттер мен картиналардың
мазмұнымен таныстыру, ондағы негізгі идеяны ұғындыру. Студенттердің ғана емес, жалпы
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көрерменнің тарихи танымын дамытып, оларды шыдамдылыққа, салауатты өмір салтын ұстануға,
ел намысын қорғауға тәрбиелеу. Олар Қажымұқанның қазақ халқының мақтанышы, күш атасы,
Отанын сүйген қаһарман батыр екенін таниды. Оның өмірі, спорт пен цирктегі өнері туралы білім
алады.Қажымұқан атамыздың барша өмірі – нағыз отансүйгіштіктің, шынайы ұлтжандылықтың
айғағы. Ал ұлтжандылық – ұлттық жаңғырудың берік негізі.
Қорыта келе айтарымыз, ұлттық жаңғыру дегеніміз ұлттық санамен тығыз байланысты. Оның
түпкі мақсаты – ұлттық бірегейлікті сақтап, ел ішінде бейбітшілік пен келісімді үйлестіре отырып,
рухани байлық пен ұлттық береке-бірлік салтанат құрған, бәсекеге қабілетті, табысты ел болу. Ал
рухани байлық ең алдымен әр халықтың ұлттық әдет-ғұрпында, мәдениетінде, өнері мен шыққан
түп тамырында жататыны белгілі. «Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – ұлттық
кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай», - деп
ескертеді жоғарыда аталған мақаласында Елбасымыз Н.Назарбаев [1].Сол ұлттық құндылықтарды
бүкіл адамзаттың өз ұрпағын тәрбиелеудегі, білім берудегі озық ұстанымдарымен байланыстыра
отырып, әр баланың қабілетін, талантын ашып, өзіне-өзінің сенімін нығайтып, өзіне жол ашуына
түрткі жасауымыз қажет. Осы орайда баршаның міндеті – ұлттық құндылықтарымызды, салтдәстүрімізді жандандырып, сана-сезімі жоғары ұрпақты тәрбиелеу, сананы жаңғырту, ұлттық
болмыстан, ұлттық кодтан айрылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп,
Қазақстанның игілігіне жарату.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1 Назарбаев Н.Ә. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».[Электрон.ресурс]. – 2016. –
URL:https://egemen.kz/article/nursultan-nazarbaev-bolashaqqa-baghdar-rukhani-zhanhghyru, 2017
2 Тәнекеев М. «Қажымұқан кітабы». – Алматы, «Білім», 2001
3 Әбдіқадыров Қ. «Қажымұқан». – Алматы, «Жалын», 1981
4 Бүркітбаев Ә. «Қажымұқан». – Алматы, 2013
5 Мизанбаев Р.Б. «Портрет жазудың әдістеме жолдары». – Алматы, «Хабаршы», 2017, №
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ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ ЗЕРГЕРЛІК ӨНЕРДЕ
Аңдатпа
Зергерлік өнер-халқымыздың ұлттық мұрасы. Қазақтың ұлттық зергерлік өнер тарихы
көшпелі өмірдің салт-дәстүрімен тығыз байланысты.Ерте заманнан күні бүгінге дейін өзінің
қадір-қасиетін жоймай, қолөнердің озық үлгісі ретінде ғана емес, әсемділігімен әрі
ыңғайлылығымен де пайдаланудан қалмай келе жатқан бұйымдар - зергерлік өнер туындылары.
Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің "Ұлы
даланың жеті қыры" атты жолдауында қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүрлі өнері
жайлы көп ақпарат беріп оны одан ары дамытудың көптеген жолдарын ұсынып отыр.
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Сондықтан аталған мақалада Елбасының жолдауына сүйене отырып қазақ жерінде ежелден
дамыған зергерлік өнердің қыр-сыры мен түрлері жайлы сөз болмақ.
Зергерлік өнер әр халықтың ұлттық мәдениетінің тарихи айғағы және мақтанышы екені
баршаға мәлім. Асыл металдардың ғасырлар тезіне төтеп беріп, қазіргі ұрпақтың қолына жетуі
баға жетпес мол мәдени қазына. Алтыннан, күмістен соғылған бұйымдар тарих қойнауынан сыр
шертіп, зергерлік өнердің даму кезеңдерін айқын көрсетеді. Оның қайнар бастауын тас дәуірінен
жеткен, сүйектен, тастан жасалған әшекей бұйымдарынан көреміз. Ендеше зергерлік өнерді
кеңінен зерттеп жоғалып бара жатқан түрлерін қайта жаңғыртсақ тарихымыз үшін маңызды
болмақ.
Кілтті сөздер:зергерлік өнер, ұста, әшекей бұйымдар, қару-жарақ, алтын, күміс, түсті
металдар, қолданбалы өнер.
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СЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ
Ювелирные изделия являются национальным достоянием нашего народа. История
казахского национального ювелирного искусства тесно связана с традициями кочевой жизни.
Ювелирные артефакты, с древних времен до наших дней, не только не лишают их достоинства,
но и служат лучшим примером ремесленного искусства, но их нельзя оставлять в употреблении
из-за их элегантности и удобства.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в своем выступлении «Семь граней
Великой степи» предоставляет много информации о древне-казахском народном искусстве и
предлагает множество способов его дальнейшего развития. Поэтому в этой статье мы
поговорим об особенностях древнего ювелирного искусства в Казахстане на основе послания
президента.
Общеизвестно, что ювелирные изделия - это исторический факт и гордость национальной
культуры каждого народа. Бесценное богатство культурных сокровищ драгоценных металлов,
которое переживает многовековую эпоху и достигает нынешнего поколения. Изделия из
золота, серебра и бронзы можно найти в истории и наглядно показать этапы развития
ювелирного дела. Это мы можем наблюдать из истоков каменного века, кости, орнаменты из
камня. Для нашей истории важно иметь возможность пересмотреть ювелирные изделия и
оживить исчезающие виды.
Ключевые слова:ювелирные изделия, мастер, украшения, оружие, золото, серебро, цветные
металлы, декоративное искусство.
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SEVEN GRANDS OF GREAT STEPPE IN JEWELRY ART
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Jewelry is a national treasure of our people. The history of the Kazakh national jewelry art is
closely connected with the traditions of nomadic life. Jewelry artifacts, from ancient times to the
present day, not only do not deprive them of their dignity, but also serve as the best example of
handicraft art, but they cannot be left in use because of their elegance and convenience.
The President of the Republic of Kazakhstan, NursultanNazarbayev, in his speech “The Seven
Facets of the Great Steppe”, provides a lot of information about the ancient Kazakh folk art and offers
many ways to further develop it. Therefore, in this article we will talk about the features of the ancient
jewelry art in Kazakhstan based on the message of the president.
It is well known that jewelry is a historical fact and pride of the national culture of every nation.
The priceless wealth of cultural treasures of precious metals, which is experiencing a centuries-old era
and reaches the current generation. Products made of gold, silver and bronze can be found in history
and clearly show the stages of development of jewelry. This we can observe from the origins of the
stone age, bones, ornaments of stone. For our history, it is important to have the opportunity to revise
jewelry and revive endangered species.
Key words: jewelry, craftsman, jewelry, weapons, gold, silver, non-ferrous metals,decorative art.
Зергерлікөнер-халқымыздыңұлттықмұрасы.
Қазақтыңұлттықзергерлікөнертарихыкөшпеліөмірдіңсалтдәстүріментығызбайланысты.Ертезаманнанкүнібүгінгедейінөзініңқадір-қасиетінжоймай,
қолөнердіңозықүлгісіретіндеғанаемес,
әсемділігіменәріыңғайлылығымендепайдалануданқалмайкележатқанбұйымдар
зергерлікөнертуындылары.
ЕліміздезергерлікөнерертеденақдамығанынҚазақстанРеспубликасыныңпрезидентіНұрсұлтанӘб
ішұлыНазарбаевөзінің
"Ұлыдаланыңжетіқыры"
аттыжолдауында
"Металлөндірудіңамалтәсілдерінтабутарихтыңжаңакезеңінежолашып,
адамзатдамуыныңбарысынтүбегейліөзгертті.
Саналуанметаллкендерінебайқазақжері – металлургияпайдаболғаналғашқыорталықтардыңбірі.
Ежелгізаманда-ақҚазақстанныңОрталық,
СолтүстікжәнеШығысаймақтарындатаукенөндірісініңошақтарыпайдаболып,
қола,
мыс,
мырыш,
темір,
күміспеналтынқорытпаларыалынабастады.
Ата-бабаларымызжаңа,
неғұрлымберікметалдарөндіруісіндамытып,
олардыңжеделтехнологиялықілгерілеуінежолашты.
Қазбажұмыстарыбарысындатабылғанметаллқорытатынпештерменқолданжасалғанәшекейбұйымдары,
ежелгідәуірдіңтұрмыстықзаттарыменқару-жарақтарыбұлтуралытереңненсыршертеді.
Осыныңбәріежелгізамандардабіздіңжеріміздегідалаөркениетітехнологиялықтұрғыданқаншалықтықарқындыдамығанынкөрсетеді"
[1,б.1].
ЕлбасыөзініңкезектібұлжолдауындаҚазақстандағыөнерменмәдениеттіңдамуынаасакөңілаударыпү
лкенқолдаужасапотыр.
Себебіэкономикасыментұрмысжағдайыдамыпәлемаренасынашыққанелдерөздерініңтілімен,
білімімен, өнерімен, мәдениетіміен, тарихымен, ұлттықдәстүрлеріменмақтанатыныайқын.
1948
жылытанымалпалеолиттанушыГ.П.
Сосновский,
кездейсоқтабылғантастанжасалғанеңбекқұралдарыменсүйектердізерттейкеле,
"ҚазақКСРаймағындаАзиядағыеңкөнеадамдартұрағыныңқалдықтарытабылуымүмкін"
дегентұжырымғатоқталды.
Қазақстанархеологтарыбұлжорамалдыдәлелдеп,
күткеннәтижедендеасыптүсті.
Қазбажұмыстарынантабылғанбұйымдарарасынансолкезеңадамдарыныңнанымсенімдерінетұрмыстыққажеттіліктерінеарналғанәшекейзаттаркөпкездеседі.
Тасөңдеужұмыстарыүлкеншеберлікпентөзімділіктіталапететіндіктенбұйымдардыңжасалужолдары
ментастардыңәралуандылығызорқызығушылықтудырады.
Қазақжерініңқойынытолғанполиметаллкендеріменбағалытастарғабайекеніежелденбелгілі.
Көнекенөндіруорындарынанметалдытиімдіөндіріпалутәсілдерінмеңгергендерінбайқауғаболады.
Бұлжерлердетемір,
күміс,
мыс,
т.с.металдарөндірілгеніанықталғаныатабабамыздыңсонауертезаманнан-ақметаллөңдеуісіменайналысқанындәлелдептұремеспе?!
Соныменқатартіліміздеалтын,
күміс,
мыс,
қалайы,
қорғасынсияқтыметалдардыңтөлатауларымұнынақтылайтүседі.
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Егербабаларымызметалдардыңқасиетін,
ерекшеліктерінбілмейтінболса,
"Қорғасындайбалқыптұрған", "Алтыннанардақты, күмістенсалмақты", "Алтын, күмістасекен, арпа,
бидайасекен"-дегенсиақтымақал-мәтелдердідәлтауыпайтаалармаеді?!
Тіптімыс,
жез,
қоланыажыратыптүсінтүстеп, атынатауытаңдандырмайқоймайды. Себебіжездіқорытуүшін, мысқа,
мырыш,
қалайықоспаларынтиістімөлшердеқосуарқылыалынатынынбілетінхалықтыңсөзқоржынындаосынд
айатаулардыңболуытегінемес.
Арадамыңдағанжылдарөтседесаққорғандарынантабылғаналтынбұйымдарәлемніңназарынаудар
уда.
Көнезаманшеберлерініңқылыш,
айбалта,
атәбзелдерінқұндыметалдарменжасауғаерекшекөңілбөлгенітаңдайқақтырады.
Алтыннан,
күмістен,
түрліметалдарданосыншамақайталанбасерекшебұйымдардыжасаушызергерлердіңасқаншеберлігін
еқосахимияғылымынмеңгергенінанықбайқаймыз.
Ұсталық,
зергерлікөнердіңдәстүрсабақтастығытүрлікезеңдердекөмескіленседе,
бүгінгіқазақзергерлеріұмытылабастағаната-бабаөнерінбиіккекөтеругеұмтылуда.
Осыжолышеберлергеархеологиялықжәдігерлермен
XVII-XIX
ғасырарасындақазақтардыңтұтынғанзергерлікбұйымдарыныңсақталыпқалғанүлгілерініңпайдасыт
июде.
Бұлбұйымдардыңөзгелерденерекшеліктеріұлтымыздыңдүниетанымымендәстүрініңтығызбайланыс
тажасалуында.
Тарихиқұндыжәдігерлердіңішіндекүмістенжасалғанбұйымдармолсақталған.
Осыорайдахалқымыздыңкүміскеерекшеденқойыпқастерлегенінжақсыбілеміз.
Күміспентазалықтың,
ұстамдылықтыңнышанындәріптеген.
Дегенмен,
қазақзергерлеріалтыннанбұйымжасаудымеңгермегендегенқатепікірденаулақболғанабзал.
Кезкелгенотұстағанзергердіңанықбілетініалтыннанбұйымсоғу,
күміскеқарағандаанағұрлымжеңілірек.
Себебіалтынменкүмістіңбалқутемпературасыарасындабіршамаалшақтықбар.
Күмісалтынғақарағандажылдамериді.
Күмістіөңдеукезіндеасасезімталдылық,
сақтық,
байқампаздықөтеқажет.
Олайболмағанжағдайдаоттыңқызуынескермейбұйымдыәпсәттебіртамшыбалқымағаайналдырыпалуқаупібар. Зергерлербелгілібіржаттандытәсілдішиырлап,
соғабермей,
бірнешеәдістіқолданған.
Өрілгенсым,
сіркелеу,
түртіпөрнексалу,
соғыпөңдеуарқылыәшекейбұйымдарменқатаркүнделіктітұрмысқа,
соғысқақажеттізаттардыжасаған.
Бұйымдардыңосылайтұтынутұрғысынанескеріліпсоғылуытөлөнеріміздіңтағыбірқырыдепайтсақбо
лады [2,б.63].
Қолөнерқашандазаман,
өмірағымыменбіргетуындап,
дамыпотырады.
Қазаққолөнерініңөсужолы, өзінетәндамутарихыбар. Олтарихсонаукөнезамандарданбасталады.
Қазақхалқыкеңбайтақреспубликажеріндегіертеденқалыптасқанкөнемәдениеттіңтікелеймұрагеріған
аемес,
солдәстүрлердідамытушы,
жаңғыртыпбайытушы.
Зергерлікөнердіңерекшелігіалғашқықауымадамыныңмекенінқазғанкездетабылғаннәрселерсекілдіөнершығармаларыныңқалай
жәненеүшінжасалғанынайқынұғынуғамүмкіндікбереді.
БұғандәлелретіндеЕлбасыатқамінумәдениетіжайлысөзқозғағанда
"Атүстіндежүргенкөшпенділертақымынабасқансәйгүлігіненеғұрлымеркінмініпжүруіүшінбиікертұрманменүзеңгініойлаптапты.
Бұлжаңалықсалтаттыадамныңатүстіндеқаққанқазықтаймығымотыруына,
соныменбіргешауыпбаражатып,
қолындағықаруынешқиындықсызжәненеғұрлымтиімдіқолдануынамүмкіндікберді.
Бабаларымызшапқанаттыңүстіненсадақтартудыбарыншажетілдірді.
Соғанбайланыстықарудыңқұрылымыдаөзгеріп,
күрделі,
ыңғайлыәріқуаттыболатүсті.
Масағынақауырсынтағылып,
металменұшталғанжебеберенсауыттытесіпөтетінкөбебұзарғаайналды.
Қазақстанаумағындаөмірсүргентүркітайпаларыойлаптапқантағыбіртехнологиялықжаңалық
–
қылыш.
Оныңоқтайтүзунемесеиілгенжүзі
–
ерекшебелгісі.
Бұлқаруеңмаңыздыәрікеңтаралғансоғысқұралынаайналды.
Сарбазбеноныңмінгенатынқорғауғаарналғансауыттыдаалғашретбіздіңбабаларымызжасаған.
Еуразиякөшпенділерініңайрықшамаңыздыәскерижаңалығынабаланғанмұздайтемірқұр225

санғанаттыәскеросылайшапайдаболды.
Оттықарупайдаболып,
жаппайқолданысқаенгенгедейінаттыәскердіңдамуыбіздіңдәуірімізгедейінгіІмыңжылдықпенбіздіңдәуіріміздіңІғасырыарасындакөшпенділердіңұзақуақытбойыбұрынсоңдыболмағанжауынгерлікүстемдікорнатуынқамтамасызеткенжасақтыңерекшетүрі
–
айбарлыаттыәскердіңқалыптасуынаықпалетті"
[1,б.1]
депқазақхалқыныңзергерлікөнертарихыныңбастауысонауертедеекенінайқындайтүсті.
Зергрлікөнергебіздіңназарымыздытартатынмынадайекіжайтбар.
Біржағынан,
зергерлікөнерадамзатмәдениетініңдамуындабелгілібіркезеңболыптабылады,
осымағынадаалғандаолбіздіңөткеніміздіңжандыкуәгерііспетті.
Екіншіжағынан,
жалпыөнератаулыныңбәрісиақты,
зергерлікөнердеқазірдүниежүзілікаренағашығабастағанбұрынғыотархалықтардыңосызамандағымә
дениетініңелеулібелгілерінбейнелейді [3,б.8].
Қазақзергерлерітүстіметалдардансаналуанбұйымдаржасады. Атапайтатынболсақ,
ұсталар:
найза,
қылыш,
айбалта,
семсер,
сиақтықару-жарақтүрлерінәзірлеген.
Әсіресекүмістенсоғылғанкөптегенсәндікбұйымдар: сәукелеәшекейлері, сырға, шолпы, шекілік,
шашбау, алқа, өңіржиек, бойтұмар, қолтықша, тұмарша, білезік, жүзік, белбеу, сақина, қапсырма,
түйме, тана, тісшұқығышертеденақкеңтарағанзаттар. Сондай-ақерлергеарналғанкемербелбеу, кісе,
ертұрмандарыныңкүмістелген,
алтындалғанәшекейлерібар.
Алағашшеберлерікиізүйдіңсүйегіненбастап, үймүліктері: сандық, кебеже, асадал, тостаған, ожау,
астаужәнемузықааспаптары: домбыра, қобыз, шертер, т.б. даярлаған [4,б.34].
Қазақарасындажалпытемірсоғатынұсталардыда, зергерлердіде "ұста" депатаған. Ұстасөзішебер,
өнегелі,
ісмердегенұғымдаағашұстасы,
темірұстасы,
күмісұстасы,
ақылайтуғаұстадегенсиақтытізбектердеайтылабереді.
Бірақалтынкүмісәшекейлібұйымдардыжасауменәуестенушілерөздерінтемірұстасынанбөлексанаған[5].
ОсығанқарайолардызергердепатаубүкілОртаАзияхалықтарындаертекезден-аққалыптасқан.
Бұл
туралы академик саяхатшы П.С.Паллас өзінің 1776 жылғы "Путешествие по разным провинциям
Российской империи" деген кітабында: "... қазақтарда ұсталар да зергерлер де бар", - деп
жазады[6,б.80].
1803-1804 жылдар қазақ арасында тұтқында болған Савва Большой қазақтарда зергерлік
өнердің өте ертеден барын жазған. Ал революцияға дейін шығып тұратын санақ басқармасының
"Обзоры Акмолинской области за 1904 год" деген жинағында "... у казахов существуют особые
художники и золотых дел мастера" деп атап көрсетілген. Ақтөбе облысының батыс жағында
тұратын А.К.Гейнс 1892 жылы "Литературный сборник" дейтін еңбегінде "қазақтар күмісті
балшық тостағаншаға салып, жуан қаңбақ түбірінен жаққан көмірге қыздырып қорытады" деп
жазды.
Зергерлік өнердің Қазақстан топырағында соншалық ерте заманнан-ақ болғандығы туралы
"Социалистік Қазақстан" газеті 28 мартта былай деп жазды: Қазір совет археологтары белгілі бір
тарихи дәуірлерден қалған мәдени және көркем өнер қазыналарын тапты. Солардың бірі Кеген
ауданындағы (Алматы облысы) "Ақтас" қыстауынан табылған алтын сырғалар. Археологтар оның
біздің заманымыздан бұрынғы I-II ғасырда Жетісу бойын мекендеген үйсін елінің зергершеберлерінің қолынан шыққандығын анықтады".
Зергерлік өнердің тарихында сирек кездесетін бағалы заттардың қатарына тарихи ғылымының
кандидаты археолог М.Қадырбаев басқарған экспедицияның Орталық Қазақстандағы Шідерті
өзені бойындағы ескі қорғандарды қазғанда шыққан алтыннан, күміс пен алтын қоспаларынан
соғылған әшекейлі зергерлік бұйымдар да жатады. Олардың арасында Қазақстан археологтарының
назарын аударып отырған жұқа алтын пластинкалардан қалыпқа салынып жасалған, арыстан,
жолбарыс және аюдың берельеф-мүсіндері бар. Бұл асыл дүниелер де шамасы 2100-2300 жыл
бұрын жасалған.
Осы деректерге қарағанда қазақстандық шеберлер зергерлік өнерін ертеден-ақ білгендігі
даусыз. Бірақ олар алтын-күмісті өздері қорытып, өндіре алмаған. Сондықтан оларды көрші орыс
мемлекеттерінен сатып, айырбасқа алып отырған. Кесек күміс пен алтын оңайлықпен
табылмағандықтан ол кездегі қазақ зергерлері көбінесе алтын, күміс ақшаларды қайта балқытып
немесе сол күйінде соғып пайдаланған. 1895 жылғы "Обзор семпалатинской области" деген
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жинақта басылған "Қырға барған алтын, күміс теңгелер ақша болудан гөрі қазақтардың әшекейөрнек жабдығына жарап жатыр" деген хабарламасы, тағы көптеген деректер осыны дәлелдейді.
Сондай-ақ қазақтың көне әдебиет мұраларында көп кездесетін "зер" "зергер" сөздері де бұл
өнердің еліміздің ежелгі мұрасы екендігіне дәлел.
Қазақ тілінде алтын, күміс, жез, мыс сиақты түсті металдардан жіңішкелеп суырылған жіптерді
зер деп атайды да зерлі тон, зерлі шапан, зерлі кимешек және т.б. сөз тіркестері өте жиі кездеседі.
Сондай-ақ зер, зерделі деген сөз, асыл, таза, жігер, намыс деген ұғымдардада қоданылады.
Зергерлер сән-салтанат бұйымдарын, жүлдеге берілетін заттарды және әр түрлі әшекей
жиһаздарын жасады. Алайда халық дарыны тек осы істердің төңірегінде шектеліп қалған жоқ.
Халқының қамын ойлаған шеберлер ел сүйген ерлерді, маңдайлы батыр,таңдайлы шешен, еліне
пана, жеріне тұлға ұл-қыздардың үлгі істерін зергерлік өнерде бейнелеп мұра етіп қалдыра білді.
Сөйтіп қарапайым еңбекші бұқараның эстетикалық талғамын өсіріп, рухани мейірін қандыратын,
еңбекке баулап, ерлікке бастайтын жаңа мазмұнды, жаңа нәрлі өнер тудырды [5,б.122].
Археологиялық қазбалар арқылы күні бүгінге дейін жетіп, мәдени мұраға айналған, қолөнер
туындыларын халық мәдениетінің бастауы деп білеміз. Атадан балаға мирас болып жалғасып келе
жатқан ұлттық қолөнер дәстүрінің тамыры тереңде болса, қазіргі көркем кәсіпшілік өндірісі де сол
халықтық дәстүрлерден нәр алып отыр. Қазақ қолөнерін жіктеудезергер, ұста, ағаш өңдеу, тері
өңдеу, темір өңдеу мәселелерінің технологиялық ерекшелігіне бас назар аударған жөн. Бұл орайда
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің соңғы жолдауында "«Ұлы дала» атты ежелгі өнер және технологиялар музейін ашуға толық мүмкіндігіміз бар. Оған озық өнер мен технология үлгілерін – аң
стилінде жасалған бұйымдарды, «Алтын адамның» жарақтарын, жылқыны қолға үйрету, металлургияны дамыту, қару-жарақ, сауыт-сайман дайындау үдерісін көрсететін заттарды және басқа да
жәдігерлерді жинақтауға болады. Онда Қазақстан жерінен табылған құнды археологиялық
ескерткіштер мен археологиялық кешендердің экспозициялары қойылады. Бұл заттар тарихи
дәуірлердің қандай да бір кезеңіндегі әртүрлі шаруашылық салаларының даму үдерісін көрсетеді
[1,б.1].
Зергерлік-өте ерте заманнан келе жатқан өнер екенін ескерсек Елбасы ұсынып отырған «Ұлы
дала» өнер және технология музейінің ашылуы болашақ ұрпақ үшін тарихтың бұлағы болары
сөзсіз. Біз зергерлік өнер арқылы ата-бамыздың бізге мұра қылып қалдырған тарихымен
болашағымыздың тіректерін, өскелең ұрпақты осылай таныстыра аламыз. Ұсынылып отырған
мұражай ашылатын болса ондағы көптеген құнды жәдігерлермен оқушылар мен студенттерді
зергерлік өнер немесе қол өнер сабақтарында таныстыратын болсақ бұл жастардың бойында
тарихына деген сүйіспеншілік пен мақтаныш сезімін оятатынына біз кәміл сенімдіміз. Себебі аса
төзімділік пен ұқыптылықты талап ететін зергерлік өнер туындыларын барлық халықтар жоғары
бағалап, ең қалаулы өнер етті. Тарихи этнографиялық музейлердегі археологиялық сәнді
бұйымдар мен қарулар, ыдыс-аяқ, теңге-моншақтар, алтын мен күмістен және асыл тастардан
жасалған қымбатты заттар әлгі шеберлер қалдырған халықтық мұра болып табылады.
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ЗАМАНАУИ ҚАЗАҚСТАН ӨНЕРІНІҢ ҚАЛА КЕҢІСТІГІНЕ ӘСЕРІ (ARTBAT
FESTФЕСТИВАЛІ НЕГІЗІ)
Аңдатпа
Мақала қоғамдағы және оның барлық салаларында, соның ішінде бейнелеу өнерінде
диалог пен қарым-қатынастың жаңа формаларын енгізетін заманауи қоғамдағы жаңа өзгерістерді
өнер тұрғысынан түсінуге арналған. Заманауи өнер қоғамда үлкен рөл атқарады: олар
шығармашылықты қажет етпейтін немесе шығармашылық, іздеу және навигациялық ойлауды
дамытатын жаңа идея жасаушы сана қалыптастыра алады. ХХІ ғасырдағы білім беру креативті,
жаңашылдықты, технология мен білімді байланыстыратын диалогтық және коммуникативті
аспектілермен сипатталатын желілік модельге сәйкес әзірленуі керек. Заманауи өнердің басты
артықшылығы ой түйсігінің ашықтығы және өзін-өзі ұйымдастыру мүмкіндігі.
Заманауи Қазақстан өнері қоғамда уақыт тапшылығына бағынбайтын, еркіндік пен
ізденушілікті қажет ететін әлі зерттеліп үлгермеген, дегенмен қоғамның айнасы ретіде тың
жұмыстары арқылы танылып келді. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі соңғы 10 жылдықта қала кеңістігі
мен қоғами көзқарастың өзгергені бейнелеу өнеріндегі өнер туындыларынан көрініп келеді.
Заманауи өнер немесе «Контемпорари арт» деп атап жүрген өнердегі нақты әрі жалпы ұғым қазақ
өнерінде де өзіндік дәрежеде дамып келеді. Ғылыми жұмыстың тақырыбына айналып отырған
Арбат фест фестивалі негізінде заманауи қазақ өнернің даму барысы, тың жалағы, бейнелеу
өнердегі жаңа ізденістері, оның әлемдік аренадағы орны қаралады. Бір ғана фестиваль соңғы 10
жылдықтағы бейнелеу өнеріндегі заманауи ізденістерді көрсететін ауқымы үлкен объект болып
табылады.
Бокеш Т. Б.
Магистрант искусствоведения 1 курсаКазахская Национальная Академии искусств им. Т.
Жургенова
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НА ГОРОДСКОЙ ПРОСТРАНСТВО (НА
ОСНОВЕ ФЕСТИВАЛЯ АРБАТ ФЕСТ)
Аннотация
Статья посвящена художественной интерпретации новых изменений в обществе и всех его
аспектах, в том числе современных формах общения и общения в искусстве живописи.
Современное искусство играет важную роль в обществе: оно может создать креативную идею,
которая не требует творчества или развить креативность, поиск и навигацию. Образование в XXI
веке должно развиваться в соответствии с сетевой моделью, которая характеризуется аспектами
диалога и коммуникации, связывающими творчество, инновации, технологии и знания. Основным
преимуществом современного искусства является открытость мышления и возможность
самоорганизации.
Современное казахстанское искусство еще не изучено в обществе и требует свободы и
самопожертвования, которое не было недостатком во времени, но было признано зеркальным
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трудом общественности. Изменение городского пространства и общества в последнее десятилетие
после обретения независимости нашло отражение в произведениях изобразительного искусства.
Реальное и общее понятие в искусстве, которое называют современным искусством или
«искусством современности», также развивается в казахском искусстве. На основе арбатского
фестиваля, который является темой научной работы, развития современного казахского искусства,
новых открытий, новых перспектив в изобразительном искусстве, его место на мировой арене.
Только один фестиваль является масштабным объектом современного искусства за последние 10
лет, что отражает современные исследования.

Bokesh T. B.
Master student of art history 1 course Kazakh National Academy of Arts. T. Zhurgenova
IN INFLUENCE OF MODERN ART ON THE URBAN SPACE (ON THE BASIS OF ARBAT
FEST FESTIVAL)
Abstract
The article is devoted to the artistic interpretation of new changes in society and all its aspects,
including modern forms of communication and communication in the art of painting. Modern art plays an
important role in society: it can create a creative idea that does not require creativity or develop creativity,
search and navigation. Education in the 21st century should be developed in accordance with the network
model, which is characterized by aspects of dialogue and communication that link creativity, innovation,
technology and knowledge. The main advantage of modern art is the openness of thinking and the
possibility of self-organization.
Modern Kazakhstani art has not yet been studied in society and requires freedom and self-sacrifice,
which was not a shortage of time, but was recognized as a mirror work of the public. The change of urban
space and society in the last decade after independence was reflected in the works of art. The real and
general concept in art, which is called modern art or “art of modernity”, also develops in Kazakh art. On
the basis of the Arbat festival, which is the subject of scientific work, the development of modern Kazakh
art, new discoveries, new perspectives in the visual arts, its place on the world stage. Only one festival is
a large-scale object of contemporary art over the past 10 years, reflecting modern research.

Бейнелеу өнерінің жылына бір рет болатын заманауи өнер мерекесіне айналған
«Арбартфест» фестивалі биыл 10 жылдығын тойлайды. Фестивалдің атауы Алматы қаласының
«Арбат» деп аталып кеткен Жібек Жолы көшесімен байланысты. Дәл осы Арбатта алғаш өнер
туындылары қойылып, бастау алғандықтан Art (өнер), Art+Bat (өткізілген жері) и Fest (фестиваль)
атауы пайда болды. Арбатфест заманауи өнер фестивалі – суретшілер, кәсіпкерлер, театр т.б өнер
саласын біріктіретін маштабы үлкен арт жоба.
Арбатфест фестивалінің мақсаты: Қазақстан азаматтары немесе азаматшаларына, қала
қонақтарына сапалы мәдени өнімді әлемдік деңгейде, Алматы қаласынан шықпаяқ көруге
мүмкіндік беру. Бұл дегеніміз біздің републикамыздың әлемдік аренада дамыған мәдениеті мен
өнерінің ықпалын көрсетеді. Біздің қаламыз заманауи өнерді қызықтыратын және айналысуға
барлық адамдар үшін білім беру алаңы. Бұл Қазақстанда өмір сүретін заманауи өнер шеберлерінің
де, біздің еліміздің жас суретшілерін де шығармашылық процесті іске асыруға мүмкіндік беру.
[1]Өнер фестивалі әр жылы ауқымды тақырыптарды көтеріп, қоғамдық өзгерістерді сол тақырып
аясында жасалған өнер туындыларымен көрсетуге тырысты.Мысалы:
Ең бірінші фестивалдің кураторы – танымал өнертанушы Баян Барманкулова болды.
Негізгі мақсат: қазіргі заман өнерінің кескіндері мен көркемдік әдістері арқылы қалалардың
тұрмыстық қалдықтармен ластануы және оны қайта өңдеу, табиғаттың бүлінуі сияқты мәселелерді
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анықтау.Негізгі тақырып: Манифест Аратфест 1 (21 тамыз- 2 қазан 2010 ж.) деп аталды.Алғаш
Арбатфест фестивалі актуалды мәселені көтере отырып, көпшілікке өнер туындылары арқылы
қоғамдағы проблемларды көрсетуге тырысады. Бұл фестивалге: Молдағұл Нарымбетов, Георгий
Трякин-Бухаров, Сәкен Нарынов, Алексей Филимонов, Руслан Қадіров, шығармашылық одақ
Небула тобы қатысты.
2011 жылдан бастап фестивальдің негізі жауапты ұйымы ретінде «Қоғамдық Мәдени
Альянс» (общесттвенный культурный альянс) құрылып әлі күнге дейін ең үлкен проектерді жасап
жүр. Қоғамдық Мәдени Альянс – Қазақстан және Орта Азияның заманауи өнер бағытын
қолдайтын ұйым. [2] Жас суретшілерге Қазақстан төңірегінде ғана емес шетел тәжірбесінен хабар
беріп, өзіндік жеке жобаларға қатысуға мүмкіндік береді. Басты тақырып «Пространство игры
смыслами» деп аталды. Дәл осы жылы фестиваль халықаралық статусына ие болып, ауқымы
кеңейді. Молдағұл Нарымбетовтің «Жеңіс», «Түрген алмасы» сынды жұмыстарынан бастау алған
кезекті жұмыстар Жібек Жолы көшесінде қойылды. Сағи Молдағұлұлының «Байқоңыр», Сапаров
Ермектің «Герника», Сергея Габова және Слава Адамның "Двигатель прогресса", Андрея
Любинскийдің "Красный человечек", Константин Новикованың "Любопытство", Евгения
Кондратьеваның "Не так как кажется", Алексей Филимоновтың "Древо потребителя", Андрей
Рудьеваның монументалды жұмысы "Торт" және "Аллея героев",Бахыт Бубиканованың "Адам и
Ева" және Смаил Баялиевтің "Будда" т.б. көптеген жұмыстары қойылды. Тағы "Nebula" тобының
"Ручки" жұмыстары көпшілік назарына қойылды.
2012 ж. Арбатфест күнделікті Арбат территориясынан шығып, инсталляцияларды қала
ішіне қойып, indoor-көрмеледі әр түрлі шоу программамен толықтырып, фестивалдің өткізілу
аймағын қала төңірегіне жасайтын болды.
Алматының атын шығарған аспанмен астасқан асқар таулар мен хош иісті апорт алмасы
Алма-Атаның символы. Арбатфест фестивалі бұл тарихи кезеңдерді ескере отырып 3-ші кезекті
жобаны Алматыға арнады. Жоба кураторы Наиля Аллахвердиева қала мен кеңістік, халық
тынысын кеңінен зерттей келе «Жаңа бастама» (Начало света) уақыт пен қаладағы өзгерістерді
өнер туындыларымен көрсетуге жол сілтеді. Ендігі ауқымы мен аймағын өзгерткен арт жоба қала
ішінде әр түрлі саябақтармен көшелерде өнер туындыларын қоя бастады. Онда: Смаил
Баялиев,Тушар Жоаг (Үндістан), Мұрат Дильманов, Александр Захаров, Константин Турченко
және Алексей Царёв, Эдуард Казарян, Оксана Кан және Павел Мокич, Анатолий Колесников
(Қырғызстан), Расул Кошқарбаев (Қырғызстан), Молдағұл және Сахи Нарымбетовтер, Сәкен
Нарынов, Константин Новиков (Ресей), Георгий Трякин-Бухаров, Александр Филимонов (Ресей),
Алексей Филимонов, Арт-группа 5, шығармашылық одағы Nebula жұмыстары қойылды. Олардың
жанры мен қолданылған материалдары, тақырыптары мен идеялары әр түрлі болғанымен,
әрқайсысы қала кеңістігімен ұштасып өзіндік жоба ретінде қаралды.
2013 ж.фестивальдің басты тақырыбы – Алматы genius loci. Ол қаланың ландшафына
негізделген. Оның өткен және бүгінгі күнгі (және болашаққа болжам) проблемаларын шешуді, осы
қаланың саяси, мәдени, әлеуметтік сипаттамаларын, қалалық жоспарлау және эстетикалық
құрылымын талдауды қарастыратын тұтас мобильді жүйеге негіздейді.[3]
Жоба куратор - Дарья Пыркинаның пікірінше Алматы және оның кеңістігі әлдебір
мемлекеттік тапсырыстармен немесе уақыт еншісіндегі өнер туындыларының қалқасында қалып
қоймауы керек. Біздің өнер сатысында қайнап жатқан өзгерістер жастар қалауына сай, заманауи
тұрғыдан сәнді де сәтті жеткізілуі керек. Сондықтан да арбатфесттің кезекті тақырыбы Алматы
кеңістігі және оның өзекті проблемалары қарастырылды. Жобаға:Группа 310 (РФ), Göla (Италия),
Sallamari Rantala және Катя Суворова (Финляндия - Қазақстан), Әбілсаид Атабеков (Қазақстан),
Сәуле Сүлейменова(Қазақстан), Сырлыбек Бекботаев (Қазақстан), Серік Бүксіков ((Қазақстан),
Леха Гарикович (РФ), Группировка "ЗИП" (РФ), Валерий Казас (РФ), Мария Кошенкова (РФДания), Андрей Кузькин (РФ), МишМаш (РФ), Лоран Рейне (Франция), Марат Сагит (Қазақстан),
Екатерина Сисфонтес (Ресей-Швеция), Хаим Сокол (РФ), Георгий Трякин-Бухаров (Қазақстан),
Андрей Устинов (РФ), Зоя Фалькова(Қазақстан), Рикард Фореус (Швеция), Арыстанбек Шалбаев
(Қазақстан), "Кызыл Трактор" (Қазақстан), шығармашылық топ Nebula (Қазақстан) өнер иелері
қатысты. Олар қаладағы стрит арт немесе паблик арт, инсталляция сынды атаумен еніп жүрген
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өнер туындыларымен әсемдеді. Өнер туындыларының барлығы дерлік Алматы және Алматыда
болып жатқан әрекеттер тізіміен байланысты болды. [4]
2014 ж. 28 тамызда басталған фестиваль «Ақылды қала» деп аталды. «Ақылды қала» бұл өнердің қоғамдық мінез-құлыққа әсер ететін, қоғам мен қоршаған ортаға қолайлы болуын
зерттейтін, сондай-ақ қаланың инфрақұрылымын дамытуға эстетикалық әсерді қарастыратын
көркем жоба. Қоғамдық кеңістікті жетілдіру үшін өнер мен дизайнды пайдалану жоспары қала
құрылысы бағдарламаларын іске асыруда шығармашылық пәндердің рөліне назар аударады.
Жоба қаланы әлеуметтік, экономикалық, экологиялық, инфрақұрылымдық тұрғыда
дамытуға арналған өршіл жоспарды ұсынады. «Ақылды қала» - Алматы қаласының дамуына
(қоғамдық өнердің) паблик артыңтың ағымдағы әлеуетті үлесін, сондай-ақ шығармашылық қала
ортасына әкелетін артықшылықтарды бағалайды. Фестиваль экологиялық және әлеуметтік
жоспарлауда: әлеуметтік өзара әрекеттесу, білім беру, энергетика, су, азық-түлік және
қалдықтарды жою, сондай-ақ қаланың тарихы, қалалық кеңістіктегі баламалы энергия көздерін
пайдалану сияқты күнделікті жел, күн сынды табиғи ресурстарды пайдалануды ұсынады.[5]
Мартин Денкер және Фридеман Банц (Германия), Рашад Алақбаров (Әзербайжан), Смаил
Баялиев (Қазақстан), Сырлыбек Бекботаев (Қазақстан), Пьер Лоран (Франция), Сәуле
Сүлейменова (Казақстан), Әбілсаид Атабеков (Қазақстан), МишМаш (РФ), Павел Киселев (РФ),
REFUNC (Голландия), EVOL (Германия), еоргий Трякин-Бухаров (Қазақстан), Société Réaliste
(Франция-Венгрия), Сэм Адамс және Жан Мохаммед (Великобритания), Арыстанбек Шалбаев
(Қазақстан), Sickboy (Великобритания) сынды суретшілер жасыл ел бағдарламасы секілді өнер
туындылары арқылы табиғатпен диалог құру керек екендігін алға тартты.
2016 ж. ARTBAT FEST Алматыға кең ауқымды мәдени іс-шара, қаланың ерекше
қондырғыларымен толы, көрмелер, қойылымдар және ғажайып музыка ұсынды. ARTBAT FEST 6
қала мен өнер арасындағы диалог құрды. Фестивальдің барлық қатысушылары мен оның
келушілері де өздері арасында диалог орнатты.
Никита Кадан (Украина), Татуро Атзу (Тацу Ниши) (Япония), Тимофей Радя (РФ), Бахыт
Бүбіқанова, Сырлыбек Бекботаев, Арыстанбек Шалбаев, Георгий Трякин-Бухаров, Фатима Өмір,
Асхат Ахмедияров, Алена Велар, Мила Кузина (РФ), Бисан Аду-Эйшех (Палестина), Валид Сити
(Ирак), Сәуле Сүлейменова
Жоғарыда аталып өткен суретшілердің әрқайсының жұмыстарында өзіндік идеялары мен
мақсаттары әр түрлі. Бірақ барлығын фестиваль өнер кемесінде біріктірді. Қалалық қоғамдық
кеңістіктегі көркемдік жобаның мақсаты қалалық аура көрінісі.
Кезекті ARTBAT FEST 7 фестивалдің тақырыбы -CITY IN MOTION (ГОРОД В ДВИЖЕНИИ)
Қаланың антропоморфты құрылымы: жолдар, қиылыстар, архитектура заманауи өнермен бір
қазанда қайнап келеді. Суретшінің тікелей және қазіргі кездегі өнер туындысын көрерменге
ұсыну әрекеті, қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасы, қала тұрғындарын бүкіл қалалық
пейзажбен бірге қозғалуға мәжбүр етті.ARTBAT FEST 7 халықаралық фестивалі эксперименттерге
жүгініп, оның құрылымын қайта құруды шешті. [6] Фестивальдің қоғамдық-қолданбалы
бағдарламасы Public art қалалық кеңістіктегі қазақстандық және шетелдік өнер иелерімен пайда
болған перфоменстер сериясы болды. Оған Алексей Мартинес (РФ), Сергей Касич (РФ),
Вальдемар Татарчук (Польша), Слава ПТРК (РФ), Арт-тобы "Пни" (Қазақстан), Ғайни Шағатаев
(Қазақстан), Сырлыбек Бекботаев (Қазақстан) қатысты. Әрбір өнер иесі қоршаған ортамен
байланыс жасап, көруші тарапты сол әлемге енуге шақырады. Табиғат сыры мен ғажайыбын
сезіне білген жаны да рухы да толы суретшілер жаңа технологиямен әртүрлі экспериаенттер
жасады. Өнер жолында бірі таксис болып, бірі музыкант болып өнер сарынын түсінуге тырысады.
«Ростки будущего тянутся из прошлого, пронизывая нас в настоящем» ARTBAT FEST 8
ауқымды тақырыбы болды.
Енді жоба қатысушылар бұрынғыдай өздері жасап, көрерменге дайын өнер туындысын
ұсынбайды. Суретшілер үшін кез-келген жобаға оның көрермендерінің үлесі болуы маңызды.
Сондықтан, 2017 жылы азаматтарға «АЛМАПОЛИЯ» интерактивті қоғамдық жобасының
қатысушылары болуға шақырады. Бұл ойын атақты монополия стратегиясына негізделген.
«АЛМАПОЛИЯ» - бұл Алматы қаласының прототипі, онда галерея, дизайнерлік шеберхана,
архитектуралық бюро, виртуальды ойындар студиясы және әрбір көшеге зияткерлік меншік
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құратын басқа да субъектілер пайда болады. Ойынның форматы арқылы біз алматылықтарды
шығармашылық индустрияны дамытуға, қаланың бір бөлігін сезінуге, шешімдер қабылдауға
жауапты тұлға екенін сезіндіру.
2017 жылы ARTBAT FEST Art Prospect платформасының серіктесі болды. Платформа CEC
ArtsLink коммерциялық емес ұйым болып табылады. (Нью-Йорк - Санкт-Петербург). Aрт жоба резиденттік бағдарлама. Суретшілер мен кураторларға Армения, Әзірбайжан, Белоруссия, Грузия,
Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Тәжікстан, Өзбекстан және Украинадағы көркемөнер
ұйымдарымен серіктестікте зерттеу, жаңа жұмыс жасау, жергілікті көркем қоғамдастықпен
кездесу және арнайы жобаны жүзеге асыру мүмкіндігін береді. [7] Резиденциялардың
әрқайсысының құрылымы қабылдаушы ұйымдардың, шақырылған суретшілер мен кураторлардың
мүдделері негізінде қалыптасады және тұрғындарға жергілікті көркем қоғамдастық туралы көбірек
білуге, өз жобаларын дамытуға және өз жұмысы туралы және жергілікті мәдениет туралы
жергілікті аудиториямен ақпарат алмасуға мүмкіндік береді. Осылайша, Алматыда грузин
суретшісі Ладо Ломиташвили мен украиндық суретші Оксана Чепелик фестивальға өз жобаларын
жасады. Әр түрлі жанрда жұмыс жасайтын дизайнер, кескіндемеші, фотограф, мүсін өнерін де
игере білген өнер иелері жан-жақты зерттеу нәтижесінде “City Code", «The letter or letters standing
for a chemical element» жұмыстарын көрерменге ұсынды.
Қорытындылай келе Арбатфест фестивалі 10 жыл бойы бейнелеу өнерінің бірнеше
бағытында, жанрында жұмыс жасап жүрген жастары 35-тен аспаған жас өнер иелерінің басын
қосты. Театр, музыка, хореография, кино әлімін бір жүйеге кіріктіріп, өнермен ғана емес
қоғамдағы салмақты дүниелермен байланыстыруды ұсынды. Бір ғана бейнелеу өнерінде:
инсталляция, перфоменс, видео арт, стрит арт, паблик арт, фото арт, поп арт, граффити сынды
өнер бағыттарын бір арнаға тоғыстырды. Шет елден өнер адамдарын Алматы қаласында өтіп
жүрген өнер фестивалдеріне шақырып өзара тәжірбие алмасып, жас суретшілерге мүмкіндік
беруде. Бұл фестивалдің нәтижесін қала ішіне орнатылған көптеген арт объектілерден және қала
тұрғындарының оны қабылдауынан да көруге болады. Себебі, ең алғаш болып бейнелеу өнеріндегі
өзгерістерді қала тынысымен байланыстырған бірде бір фестиваль болып табылады.
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ИНЖЕНЕРЛІК БӨГЕТТЕР ЖӘНЕ БӨГЕТТЕРДЕН ӨТУ ТӘСІЛДЕРІ
Аңдатпа
Мақалада бөлімшелермен шешілетін мейлінше маңызды және күрделі міндеттердің бірі –
мина – жарылғыш бөгеттерден өту болып табылады.Ұрыс жағдайы мен мина – жарылғыш
бөгеттердің орналасуы орнына байланысты бұл міндеттер келесі тәсілдер арқылы жүзеге
асырылуы мүмкін: бөгеттердегі өтпелерден өту; жеке миналанған алаңдарды түсіру; жолдарды,
елді мекендерді және жекелеген объектілерді минасыздандыру; жергілікті жерді тұтастай
минасыздандыру арқылы жасөспірімдерді мектеп қабырғасынан бастап әскери қызметке
дайындау, өз Отаны - Қазақстан Республикасы мен оның халқы алдындағы жауапкершілігін
ұғындыру бастапқы әскери дайындық сабағының негізі болып табылады.
Кілтті сөздер: Инженерлік бөгеттер, мина, бөгет жолағы
Аннотация
К.А. Кулатаев
ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАГРЕЖДЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
старший преподователь, кафедра НВП при КазНПУ имени Абая,
г.Алматы, Казахстан
В статье рассматривается, инженерные заграждения предназначены для задержания
продвижения противника, затрудненияего маневра, нанесения ему потерь в живой силе и технике,
создания наиболее благоприятных условийсвоим войскам для поражения противника всеми
видами оружия. Инженерные заграждения применяютво всех видах боевых действий войск,
устраивают их всоответствии с решением командира, в сочетании с естественнымипрепятствиями,
в тесной увязке с системой огня и действиями войск. Создают инженерные заграждения по
рубежам (перед позициями войск) и по направлениям; они должны быть неожиданными для
противника,устойчивыми ко всем видам огневого воздействия и не стеснять маневра
своих войск.
Оборудованная в инженерном отношении позиция создает лучшие условия для ведения огня и
наблюдения, защищает личный состав от средств поражения противника, обеспечивает
возможность скрытого и быстрого маневра в ходе боя вдоль фронта и из глубины.
Ключевые слова: Инженерное заграждение, мина, полоса заграждений
Abstract
ENGINEERING ZAGREZHDENIYA AND WAYS TO OVERCOME THEM
K.A. Kulataev
senior lecturer, Department of Software and CWP at KazNPU named after Abai,
Almaty, Kazakhstan
The article engineered barriers are designed to arrest the advance of the enemy, the difficulties his
maneuver, causing him losses in manpower and technology, create the most favorable conditions his
troops to defeat the enemy with weapons of all kinds.Engineering barriers are used in all types of combat
operations of the troops, arrange them in accordance with the decision of the commander, in combination
with natural obstacles, in close connection with the fire system and the actions of the troops.Create
engineered barriers at borders (before the positions of troops) and directions; they must be unexpected for
the enemy that is resistant to all types of fire exposure and not to hinder the maneuver his army.
Equipped in engineering terms, the position creates better conditions for fire and observation,
protects personnel from enemy weapons, provides the possibility of latent and quick maneuver during the
battle along the front and from the back.
Keywords:Engineering fence, mine, barrage
Инженерлік бөгеттерден өту тәсілдері. Миналық-жарылатын бөгеттерді залалсыздандыру
тәртібі. Мина далаларынан өту тәсілдері. Өткелдердегі коменданттың қызметі.Дәрістің мақсаты:
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«Мина жарылғыш бөгеттерді барлау шабуыл мен қорғанысты инженерлік қамтамасыз етуді
оқыту».
Бөлімшелермен шешілетін мейлінше маңызды және күрделі міндеттердің бірі – мина –
жарылғыш бөгеттерден өту болып табылады.Ұрыс жағдайы мен мина – жарылғыш бөгеттердің
орналасуы орнына байланысты бұл міндеттер келесі тәсілдер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін:
бөгеттердегі өтпелерден өту; жеке миналанған алаңдарды түсіру; жолдарды, елді мекендерді және
жекелеген объектілерді минасыздандыру; жергілікті жерді тұтастай минасыздандыру[1].
Бөгет жолағы (полоса заграждений)- қарсыласты титықтату, оны шығынға ұшырату, оның
жылжуын бәсеңдету мақсатында бөгеттер қойылған жергілікті жердегі жолақ. Кенес армиясының
Ұлы Отан соғысына дейінгі жарғыларында қорғаныстың алғы шебінің алдында 10-12км
қашықтықта бөгет жолақтарын дайындау қарастырылған. Онда артиллериялық-минааралық және
пулеметтер атыстарымен тасаланатын табиғи бөгеттермен үйлестіре отырып, әр түрлі бөгеттер
орнату көзделген. Бөгет жолағындағы көпірлер мен жолдар қиратуға дайындалатын болған[4].
Бөгеттер мен кедергілерден өту. (Преодоление заграждений и препятствий) - әскерлердің
бөгеттер мен табиғи кедергілер арқылы жылжуы. Бөгеттер мен кедергілерден өту тәсілдері
жауынгерлік дайындықтың нақты жағдайына, қойылған міндетке, командир шешіміне, қолда бар
күш пен құралға, жыл мен тәуліктің мезгіліне байланысты анықталады. Әскерлердің қозғалысы
жолындағы кездесетін кедергілер, әдетте, айналып өтеді, ал ол мүмкін болмағанда тура өтіледі.
Тралдарды қолданатын танктер мен ЖҰМ-дар ұрыстық ретті жинамай-ақ миналы аландардан
өздігінен өтеді; тралсыз танктер мен ЖҰМ-дар және басқа әскери техника өтпелер бойымен
жылжиды; жаяу әскер жаяуланған ретпен өтпелер бойымен немесе танктермен тралданған
іздермен жылжиды. Табиғи кедергілер (орлар, шағын енді өзендер, каналдар, бұлақтар және т. б.)
жабдықталған өткелдер арқылы өтіледі. Ұрыс қимылдары кезінде көпірлік өткелдерді тез тұрғызу
үшін танктік және автомобильдік көпір салғыштар кеңінен қолданылады. Құрғақ жыралар мен
орлар арқылы өту үшін бульдозерлік жабдық орнатылған танктер, жолсалғыштар және сүйремелер
көмегімен топырақ себіліп, топырақты өткелдер жасалады. Аз сулы бұлақтардан сүзгілі топырақ
үйінділері жабдықталады немесе жол құбырлары орнатылады. Шағын енді, бірақ терең және мол
сулы кедергілерден өту үшін бір ізді механикаландырылған көпірлер қолданылады немесе алдын
ала дайындалған элементтерден (бөліктерден) және жергілікті жер материалдарынан ағаш
көпірлер тұрғызылады. Тегіс, қатты, тастақ немесе түбі құмды сулы өңірлерде кешпелі өткелдер
жабдықталады. Дөңгелекті және шыңбыр табанды машиналарды өткізу үшін кешпелі өткелдер,
әдетте жеке дайындалады. Жарылыс нәтижесінде пайда болған кедергілерден әскерлердің
айналып өту мүмкіндігі болмаған жағдайда оларды аршу жұмысы барынша аз болатын бағытта
өтіледі[4].
Жарылмайтын бөгеттерден өту инженерлік бөлімшелер, сондай-ақ инженерлік техниканы,
бульдезерлік жабдықтар мен жарылғыш заттарды қолданып әскер түрлері бөлімшелері орнатқан
өтпелер мен өткелдер арқылы жүзеге асырылады.
Елді мекендегі үйінділер бульдозерлер мен жол төсегіш техникалар арқылы тазартылады. Өтпеге
жақын жерде құлағалы тұрған және жартылай қираған ғимарат қалмауы керек. Мұндай ғимаратты
жару арқылы немесе механикалық тәсілмен бұзу керек. Ірі кесектер мен тұтас құйылған
элементтерді 2-5кг-дық қосымша зарядты жару арқылы сындырады. Үйінді биік және терең
болғанда, оны тазалап, үстін тегістейді, кіру және шығу қақпалары бар өтпе жасайды. Таулы
жолдардағы үйінділерден де осылай өтеді.
Ормандағы кедергілер мен бөгеулерден өту үшін ағаштарды қопарып, тасу жолымен өтпе
жасайды. Бөрене сынықтарын, тастар мен топырақты бульдозермен өтпе сыртына тастайды.
Сым бөгеттерде өтпелерді танкілердің көмегі арқылы жару әдісімен немесе қайшы және саперлік
құралдарды пайдалана отырып, қол күшімен жасайды.
Сым бөгеттерде жару әдісімен өтпелер жасау үшін ұзартылған зарядтарды қолданады.
Зарядтарды қазықтар түбінде сымның астына не сымға салып жарады. Жару нәтижесінде ені 4-5м
өтпе жасалады.
Сым бөгеттерден, сондай-ақ оның үстіне буылған бұта не сабан, тақтайлар, сатылар, шинелдер
тастау арқылы да өтеді.
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Онша елеусіз және ауыстырмалы сым бөгеттерден өтпелер жасағанда, арқанмен танкілерге,
тартқыштарға сүйреткен тарбақтар мен ілмектерге байлап, бөгеттерді жан-жаққа тасу арқылы
жасауға болады.
Электрленген бөгеттерден өтпелер арқылы немесе тоқсыздандырып барып әдеттегі сым
бөгеттерден өту тәсілі қолданылады.
Мина далаларын өту тәсілдері.Бөлімшелермен шешілетін мейлінше маңызды және күрделі
міндеттердің бірі – мина-жарылғыш бөгеттерден өту.
Ұрыс жағдайы мен мина-жарылғыш бөгеттердің орналасуы орнына байланысты міндеттер
мынадай тәсілдер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін: бөгеттердегі өтпелерден өту; жеке
миналанған аландарды түсіру; жолдарды, елді мекендерді және жекеленген нысандарды минадан
тұрақты тазарту, жергілікті жерді тұтастай минасыздандыру.
Бұлардың ішінде едәуір кең таралған түрі – бөгеттерден өтпелер жасау.
Миналанған аландардағы өткелдер мынадай тәсілдер арқылы жасалуы мүмкін:
--- механикалық тәсілмен – миналарды жарып жою тәсілі немесе коллеялық мина тралдары (КМТ
-5М, КМТ -6) көмегімен өткелдер шегінен алып тастау тәсілі;
--- жару тәсілімен – реактивті қозғалтқыштар көмегімен немесе тралы бар танкімен сүйреу арқылы
ұрыстың миналанған алаңдарына берілетін ұзартылған зарядтар көмегімен оларды қопару
жолымен миналарды жою;
--- қолмен жасалған тәсілмен – мина іздеуішпен және түрткішпен іздеу, оны көмілген жерінен
тармақты ілгекпен суырып алу және өткелдерден аулақта жою[2].
Бөгеттердегі өтпелер (проходы в заграждениях) – бөгеттерден тазартылған немесе өз әскерлерін
(кемелерін, десанттық көліктік құралдарын) түрлі ұрыс қимылдары кезінде міндеттерін орындауға
өткізу үшін бөгеттерде арнайы бос қалдыратын жергілікті жер (су кеңістігі) жолағы. Өтпелер саны
ұрыстық (жорықтық) ретке, бөгеттердің сипаты мен олардан өту әдісіне, қолда бар күшқұралдарға байланысты болады. Мина жарылғыш бөгеттерде өтпелер жару арқылы, механикалық
тәсілдермен және қолмен жасалады. Жару жеке механикалық әдістер негізгі әдістер болып
табылады, олардың аралас қолданылуы да мүмкін. Жару тәсілі миналы алаңға реактивті
қозғалтқыштар немесе тралды танкті сүйреу арқылы жеткізілген, ұзартылған зарядтар көмегімен
миналарды жоюдан тұрады. Қарсылас қорғанысының алдыңғы шебінің алдындағы бөгеттерден
өтпелер, әдетте, шабуылға атысқа дайындық кезінде жару тәсілімен жасалады. Механикалық әдіс
миналарды жоюдан немесе оларды белгіленген өтпе сыртына шығарудан тұрады. Танкіге қарсы
миналы алаңдарда өтпелер миналық тралдармен тазартылады, ал жаяу әскерге қарсы мина
алаңдарында танктерге және басқа шынжыр табанды машиналарға орнатылған бульдезерлік
жабдық көмегімен немесе арнайы құрылғыларды («мысық») қолдану арқылы тазартылады.
Тралды танктер ұрыстық ретпен жылжи отырып, мина алаңдарында ізді өтпелер жасайды, содан
соң олар ұрыстық және көліктік техниканы өткізу үшін жарғыш заттарды жару жолымен немесе
басқа тәсілдермен кеңейтіледі. Өз мина алаңдарында өтпелер алдын ала қолмен жасалады[3].
Оқытушы бөгеттерден тоқтаусыз ұрыс барысында шабуыл екпінін немесе қозғалыс
жылдамдығын төмендетпей және қарсылас күтпеген жерлерде өту өте маңызды екенін ашып
көрсете отырып, бөгеттерден өту тәсілдері мен құралдарын атап беруі қажет.
Бұл кезде жоғары қырағылық көрсету қажет, өйткені бөгеттер миналанған болуы немесе
қарсыластың оғымен тасалануы мүмкін.
Инженерлік бөгеттер тауып, олардан өту үшін миналарды бүркенішті ашу белгілері бойынша
және қармағыштар мен мина іздеушілер көмегімен табуға болатынын айтып беріңіздер. Сондай –
ақ миналы – жарғыш бөгеттердегі өтпелерді кесіп өту жарғыш тәсілмен немесе қолмен, миналы
тралмен жабдықталған танкілер арқылы кесіп өту жүзеге асырылады.
Оқытушы студенттердің назарын инженерлік бөгеттерден өту тәсілдерін оқып – үйрену
қажеттілігіне аударады.
Ұлы Отан соғысы, Ауғаныстан және басқа шағын аймақтағы соғыстарда қолданылған миналы
бөгеттердің шешуші рөл атқарғаны жайлы айтып беруі қажет.
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КЕСКІНДЕМЕ ӨНЕРІНІҢ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ БАСҚА ДА ТҮРЛЕРІМЕН
БАЙЛАНЫСЫ
Аннотация
Бейнелеу өнері тарихының дамуы үрдісінде қалыптасқан кескіндеме өнері әлемнің
сұлулығы мен әсемдігін насихаттайды. Ол белгілі бір заттың бетіне бояу арқылы
салынатын көркем шығарма. Өнердің барлық басқа түрлері сияқты, кескіндеме де
идеологиялық және танымдық қызмет атқарады, адамға эстетикалық ләззат беретін құнды
да әсем шығармалар тудырады.
Бейнелеу өнерінің қай түрі болмаса да негізгі мақсат-оқушыда қоршаған ортаға
деген өнегелі эстетикалық қатынас қалыптастыру, өмірдегі әр түрлі құбылыстардың
өзіндік құндылығын түсінуге тәрбиелеу; өз халқының өнерін, мәдениетін сүйетін, өзге
халықтың көркем мәдениетін құрметтейтін, рухани жан дүниесі бай, эстетикалық
тұрғыдан дамыған тұлға қалыптастыру; нақты өнер түрлері арқылы практикалық білім,
білік дағдыларын қалыптастырып, іскерлігін, көркем-шығармашылық қабілеттілігін
арттыру.
Түйін сөздер: бейнелеу өнері, кескіндеме, графика, мүсін, сән, қолданбалы өнер,
эстетика, идеология.
Кулманбет П.К.
Магистрант 1 курса, по специальности 6М010700-Изобразительное искусство и
черчение,
г. Алматы, Казахстан
СВЯЗЬ МЕЖДУ ЖИВОПИСЬЮ И ДРУГИМИ ВИДАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
Аннотация
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Искусство живописи, разработанное в истории изобразительного искусства,
пропагандирует красоту мира. Как и все другие виды искусства, живопись выполняет
идеологические и познавательные функции и создает ценные и красивые произведения,
которые доставляют человеку эстетическое удовольствие.
Основная цель видов изобразительного искусства - создать хорошее эстетическое
отношение к окружающей среде, понять ценность различных явлений в жизни;
формирование богатой, эстетически развитой личности, которая любит искусство и
культуру своего народа, уважает художественную культуру других людей; развить
практические навыки, художественно-творческие способности через определенные виды
искусства.
Ключевые слова: изобразительное искусство, живопись, графика, скульптура,
мода, прикладное искусство, эстетика, идеология.

Kulmanbet P.K.
The 1st course of master’s degree,6M010700-Visual arts and drawing,
Almaty, Kazakhstan
CONNECTION BETWEEN PAINTING AND OTHER TYPES OF FINE ARTS
Abstract
The art of painting, developed in the history of art, promotes the beauty of the world.
Like all other forms of art, painting performs ideological and cognitive functions and creates
valuable and beautiful works that bring aesthetic pleasure to a person.
The main purpose of the arts is to create a good aesthetic attitude to the environment, to
understand the value of various phenomena in life; the formation of a rich, aesthetically
developed person who loves the art and culture of his people, respects the artistic culture of other
people; develop practical skills, artistic and creative abilities through certain types of art.
Keywords: visual arts, painting, graphics, sculpture, fashion, applied art, aesthetics,
ideology.

Кез келген қоғамның тарихи дамуы мен өркендеуі сол елдің өнері мен мәдениетіне
тікелей байланысты. Оған дүниежүзілік деңгейге кеңінен танымал біртуар
туындыларымен өз Отандарын әлемге паш еткен Леонардо да Винчи, Микеланджело,
Пабло Пикассо, Ә.Қастеев сынды құдіретті өнер иелерінің қас шеберліктері мен атақ
даңқтары дәлел. Осы орайда өз халқының өмір тарихын, салт-дәстүр, әдет-ғұрпын
нақтырақ зерттеп білу үшін, оның сан-салалы өнерін оқып үйренудің маңызы зор.
Қазақ бейнелеу өнері — көркем кескіндеме, мүсіндеме, графика, сән және
қолданбалы өнер салаларын қамтитын, ұлттық дүниетанымға негізделген көркем өнер.
Олардың барлығын байланыстыратын өмірдің алуан түрлілігін және күрделілігін жеткізу
қабілеті. Негізгі айырмашылықтары графикалық құралдардың әртүрлілігі. Графиканың
негізгі құралы – сурет, кескіндеме жанрында түс пен бояу негізгі рөл атқарса, графикада
(гр. graphein гр. grapho– жазамын) сызықтар, штрихтар, ашық және қара (қоңыр)
дақтардың арақатынасы шешуші рөл атқарады, сондай-ақ заттардың ең негізгі белгілері
таңдап алынады. Ал мүсіндеме негізінен адамды, кейде жан-жануарды немесе басқа
пішіні бар заттарды бейнелейді. Мүсіндеменің ерекшелігі көп жағдайда жасау техникасы
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мен пайдаланатын материалдарына (тас, металл, саз, балауыз, ағаш, гипс, тағы басқа)
байланысты. Бейнелеу өнерінің тағы бір түрі – сән өнері адамдарды қоршаған
материалдық ортасын көркем безендіретін, эстетикалық мәнге ие шығармалардан тұрады.
Сән өнері архитектуралық ғимараттарды, бақ-парк құрылыстарын сәндеуге (монументті
Сән өнері, архит. сән нақыштары, көркем қолтаңбалар, бедерлі суреттер, мүсіншелер,
мозаиқалар, парктік мүсіндер, т.б.), қоғамдағы және тұрмыстағы заттарды әрлеуге (сен
және қолөнерде), мерекелік жасауларды айшықтауға, мұражай экспозициялары мен
көрмелерге
қойылатын
бұйымдарды
көркемдеуге
(безендіру
өнерінде)
қолданылады.Кескіндеме заттың сыр-сипатын, нәрсе мен кеңістіктің қарым-қатынасын,
сәуле мен көлеңкенің құлпырымын үндестіре бейнелейтін көркемдік және танымдық
қуатымен ерекшеленеді. Ол көрерменнің сезіміне, ойына әсер ету арқылы эстетикалық
ләззат береді. Кескіндеме туындылары жеке бір тұлғаны, дара көріністі бейнелеп қана
қоймай, күрделі сюжетке, оқиғаларға құрылған шытырман соқтығыстарды да бейнелеп,
олардың мәнін ашады. Кескіндеме дәуірдің рухани мазмұны мен әлеуметтік дамуын
бейнелеп адамға әсер ету арқылы бейнеленген шындықтан тәлім алып, өзінше қорытынды
жасауына себепкер болады[1].
Кескіндеме өнерінің графика өнерімен кейбір белгілері ортақ: онда да жазықтық
үстінде бейнелеу орын алады. График, кескіндемеші сияқты, перспективаны меңгеруге,
анатомияны білуге, сурет сала білуге тиіс. Бірақ егер живописьте түс және ол жасаған
колорит бірінші орында тұрса, ал сурет қажетті, бірақ әйтсе де көмекші роль атқарса,
графикада суреттің рөлі шешуші, мұнда ол өнердің дербес түріне айналады. Графикада
сызықтар, штрихтар, ашық және қара қоңыр дақтардың ара қатынасы жетекші маңызға ие
болады[2].
Бейнелеу өнері тарихының дамуы үрдісінде қалыптасқан кескіндеме өнері әлемнің
сұлулығы мен әсемдігін насихаттайды. Ол белгілі бір заттың бетіне бояу арқылы
салынатын көркем шығарма. Өнердің барлық басқа түрлері сияқты, кескіндеме де
идеологиялық және танымдық қызмет атқарады, адамға эстетикалық ләззат беретін құнды
да әсем шығармалар тудырады. А.Байтұрсынов «Бояулы нәрсенің түрін, түсін кескін
келбетін суреттеп көрсету – кескіндеме өнері» деп сипаттама берген. Кескіндеме өнері
кеңістіктегі өнер түрлеріне қарағанда өмірдің көріністерін түстер, жарық-көлеңке,
сызықтар арқылы, кеңістік өлшемдерін жазықтыққа түсірумен ерекшеленеді.
Кескіндеме – тақырып аясы кең, көп жанрлы (тұрмыс-салт көріністері, соғыс
жанры, хайуанаттар тақырыбы, т.б.) өнер саласы. Арналуына, орындалу сипатына,
бейнелеріне қарай кескіндеме бірнеше топқа бөлінеді[3]. Олар:
1. монументті-сәндік кескіндеме (қабырға бетіне, үйдің ішкі төбесіне (плафондар),
қабырғасына (панно) салынатын суреттер);
1. қондырғылы кескіндеме – суреттер, яғни картиналар;
2. сәндік суреттер (театр, кино көріністерін, ондағы киім үлгілерін әсемдейтін
суреттер, икона салу, миниатюра, т.б.).
3. Диорама, панорама да кескіндеме түрлеріне жатады[4].
Суреттің өңін келтіретін бояулардың түрлері мен оны салу әдістеріне қарай да
Кескіндеме туындылары жіктеледі. Мысалы, майлы бояулы кескіндеме, фреска (кеппеген
сылаққа сулы бояумен салынады), асекко (кепкен сылаққа сулы бояумен
салынады), темпера, желімді бояумен, балауызбен, сырлы бояумен салынатын суреттер.
Кескіндеменің керамикалық бояумен (тез балқитын әйнек-сырды күйдіріп жапсыратын),
силикаттық бояумен (еритін әйнек) салынатын, т.б. түрлері бар. Мозаика мен витраж да
кескіндемемен ұштасып жатады.
Кескіндеме туындыларын жасауда акварель, гуашь, пастель, тушь та молынан
қолданылады.
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Кескіндеме өнері өзіне еліктіріп әкететін, сиқырлы аймақ. Ол адамзат дамуының
таң шапағында, біздің тарихтан бұрынғы ата-бабаларымыздың үңгірлерінде дүниеге
келген. Сан ғасырлар бойында суретшілердің алған идеялары, олардың ұмтылыстары
өзгеріп отырады, бір стильдің орнын екінші стиль басты, бірақ кескіндеме жасап дами
берді.Басқа өнерлердің қасында кескіндеме суретшінің қырағы көзі шалғанның бәрін
мейілінше толық бере алса керек. Сан жылдаған жылдан бері ол табиғаттан үйреніп,
дүниені қызғылықты ететіннің бәрін бейнелеудің таңдай қақтыратын тәсідерін ойлап
тапты[5].
Қазақ кескіндеме өнеріндегі тұрмыстық жанр аясында Ә.Қастеев шығармашылығы
өзінің халықтық этномәдени сипатымен, ондағы ұлттық дүниетаным тәлім-тәрбиесі
тұрғысынан болашақ ұрпаққа құнды мұралар қалдырған. Жалпы шебердің
туындыларының ауқымдылығы мен шығармашылық ой ағымының кеңдігіне байланысты
еліміздегі өнертанушы ғалымдар мен зерттеушілер арасында бүгінгі күнге дейін жалғасын
тапқан танымдық дискурс алаңы қалыптасқаны белгілі.
Белгілі өнертанушы Р.Ерғалиеваның айтуынша: «Қ.Қожықов туындылары мен
Ә.Қастеев, Ә.Ысмайылов шығармаларының өзіндік ерекше қасиеттерінің айқындалуы,
тұтастай алғанда, бүкіл келер шақтағы қазақ бейнелеу өнерінің негізгі пішінін
қалыптастыру сапасын анықтайды[6].
Қазақ суретшілерінің әр қырлы кескіндемелік туындыларындағы рәсімдік, салтдәстүрлік ой- идеяларын кіріктіру ұмтылыстары көркем сөзде, ырғақта, әдет-ғұрыптарда,
дәстүрлі ұлттық ойындарда, халық ауыз әдебиетінде мәнерленуі табылған тұрақты
дәстүрлі стереотиптік дүниетанымға айналады». Мәселен, Ә.Қастеевтің «Киіз үйдің ішкі
көрінісі» (1934) атты туындысында суретші сырттай бақылаушы ретінде қалмайды. Үй
ішіндегі бұйымдармен және адам тұлғалары үлкен үйлесімдікте шешілген деп түсіндірген
өнертанушы-философ Б.Байжігітов те оның ұлттық қолтаңбасын орынды байыптайды [7].
Шебердің туындыларында қарапайым еңбек адамдары, олардың күнделікті тұрмыстіршілігі мен алаңсыз бір сарындағы қалыптасқан бақытты өмір жайындағы көріністер
анық айшықталады
Ә.Ысмайыловты қазақ кескіндемесіндегі тұңғыш кәсіби суретшілердің ішіндегі
романтикалық тақырыптардың алғашқы қарлығашы десе де болады. Қылқалам шебері
жайлы өнертанушы Қ.Болатбаев: «Халық суретшісі Әубәкір Ысмайылов көлемдік көркем
туынды жазуда дәуір мен дәстүрге, түр мен мазмұнға толы тұжырымды ойларын ортаға
сала білді», — деп баға береді. Суретші шығармашылығының негізі лирикалықромантикалық сарындағы табиғат көрінісі мен халық эпостары тақырыптары аясын
қамтиды[8].
Халық өмірі мен дәстүрінің түп тамырынан нәр алған шебердің
шығармашылығында орын алған халық ауыз әдебиеті кейіпкерлері мен халқымыздың
әдет-ғұрыптары, ұлттық ойындары мен мереке- мейрамдары ғасырдан ғасырға
сабақтасқан ұлт дәстүрлерінің философиялық және дүниетанымдық маңызын көркемдік
таным тұрғысынан ашып көрсетеді.
Еліміздегі ұлы үдерістерден, әрине, қазақ кескіндеме өнері ешбір шет қалған емес.
Ұлы Отан соғысы жылдары еліміздің өнеріндегі ортақ тақырып — майдангерлер ерлігі
мен отансүйгіштігі, жеңіс жолындағы халқымыздың тылдағы тынбай жасаған ерен еңбегі
туралы болды.
Суретшілердің шығармашылығындағы үлкен орын алған майдан тақырыбы жайлы
туындылар төңірегінде өнертанушы И.Рыбакова, М.Лизогубтың «Майдангерлерге
сыйлық» (1942), «Тыл — майданға», «Жаңа отбасында» (1945), Л.Леонтьевтің «Майданға
аттандыру» (1956), Б.Урманченің «Жеңіспен оралыңдар», О.Кужеленконың «Алматы
соғыс күндері», «Майдангер әңгімесі» атты туындыларында ел басына түскен ауыр
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жылдар тыныс-тіршілігі бейнесін үлкен сезіммен бейнелейтінін атап өтеді. Сол сияқты
суретшілердің қазақ халқының тұрмыс-тіршілігін өз пайымдауындарынан өткізіп
бейнелеген туындыларында қазақ халқының дарқандығы мен меймандостығы, олардың
тұрмысындағы қарапайым көріністер жылылыққа толы[9].
Қорыта айтқанда, бейнелеу өнерінің қай түрі болмаса да негізгі мақсат-оқушыда
қоршаған ортаға деген өнегелі эстетикалық қатынас қалыптастыру, өмірдегі әр түрлі
құбылыстардың өзіндік құндылығын түсінуге тәрбиелеу; өз халқының өнерін, мәдениетін
сүйетін, өзге халықтың көркем мәдениетін құрметтейтін, рухани жан дүниесі бай,
эстетикалық тұрғыдан дамыған тұлға қалыптастыру; нақты өнер түрлері арқылы
практикалық білім, білік дағдыларын қалыптастырып, іскерлігін, көркем-шығармашылық
қабілеттілігін арттыру.
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В предлагаемой статье рассмотрены результаты исследования и оценки качества
эксплуатационной безопасности текстильных материалов для проектирование одежды. В
ходе исследования были проведены испытания по двум основным эксплуатационным
показателям, наиболее встречающимся в процессе носки одежды: воздухопроницаемость
материала и напряжённость электростатического поля.
Кроме того, по результатам испытаний показаны кинетическиеизменения
воздухопроницаемости, электризуемости и гигроскопичности для образцов в зависимости от
числа стирок и была оценена качество эксплуатационной безопасности текстильных
материалов.
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Аңдатпа
Ұсынылған мақалада киім тігуге арналған тоқыма материалдарының эксплуатациялық
қауіпсізігінің сапасы зерттелип және оны бағалаудың нәтижелері қарастырылған. Зерттеу
барасында көп кездесетін негізгі екі эксплуатациялық көрсеткіштер: материалдардың
ауаөткізгіштігі, гигроскопиялық қасиеттері және олардың электрлену шамасы бойынша
сынақ жүргізілді.
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материалдарының эксплуатациялық қауіпсіздігінің сапасы бағаланды.
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QUALITY ASSESSMENT OF OPERATIONAL SAFETY OF TEXTILE MATERIALS
Abstrakt
The article deals with the results of research and evaluation of the quality of operational
safety of textile materials for the design of clothing. During the study, tests were carried out on two
main performance indicators, the most common in the process of wearing clothes: the air
permeability of the material, the hygroscopicity and the electrostatic field.
In addition, the test results showed the kinetics of changes in air permeability and
electrification for samples depending on the number of washes and the quality of operational safety
of textile materials was evaluated.
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Текстильные материалы, используемые для изготовление одежды, должны отвечать
требованием безопасности технических регламентов Таможенного союза не только на
период изготовления и выпуска в обращение на рынке, но и в период эксплуатационного
использования.
В процессе носки одежда подвергается воздействию сложного комплекса
изнашивающих факторов, включая различные бытовые обработки: стирку и полоскание с
использованием вспомогательных синтетических средств, ВТО. В результате происходят
изменение в микро и макроструктуре материалов и ухудшение их потребительских и
гигиенических свойств. В свою очередь изменяются и показатели эксплуатационной
безопасности этих материалов [1, 9 с].
Целью работы является оценка эксплуатационной безопасности текстильных
материалов различного состава.
В процессе эксплуатации любая одежда подвергается воздействию сложного
комплекса изнашивающих факторов, включая различные бытовые обработки: стирку и
полоскание с использованием вспомогательных синтетических средств, ВТО. В результате
происходят изменение в микро и макроструктуре материалов и возможно ухудшение их
потребительских и гигиенических свойств. То есть - изменяются показатели
эксплуатационной безопасности. Следует отметить, что производители одежды, выбирая
текстильный материал для выпускаемых изделий, не учитывают его поведение в условиях
эксплуатации[1, 13 с].
Объектом исследования в работе выбраны три вида текстильных материалов с
разными волокнистыми составами:
Таблица 1- Техническая характеристика материалов
№
Волокнистый состав ткани, %
Толщина ткани,мм
1
ПЭ(25%), WO(40%), VI(35%)
0,68
2
C (35%), ПЭ (65%)
0,72
VI (15%), WО (30%),
3
0,37
ПА(50%),LYC (5%)

Переплетение
полотняное
полотняное
саржевое 3/1

Вработерассмотрено изменение эксплуатационной безопасности и функциональных
свойств текстильных материалов.
При исследовании рассматривали перечень показателей, характеризующие качество и
эксплуатационную безопасность текстильных материалов:
 воздухопроницаемость;
 напряжённость электростатического поля;
 гигроскопичность.
Кинетика изменения воздухопроницаемости для образцов в зависимости от числа
стирок показаны на рисунке 1.
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Рисунок1 – Изменение воздухопроницаемости образцов в зависимости от числа стирок
Из полученных уравнений математической зависимости следует, что характер
эксплуатационного износа выражен практически одинаково для тканей выбранного
ассортимента (полиноминальная зависимость 3 степени):
 снижение показателей воздухопроницаемости связано с уплотнением структуры
тканей, вызываемым некоторой усадкой (2-6 %), имеющей место вследствие удалённого
частично или полностью аппрета с поверхности материала;
 наличие в составе материалов выбранного ассортимента смеси волокон приводит к
постепенному «распушению» структуры нитей и поверхности ткани, что так же
способствует изменению воздухопроницаемости [2].
Кинетика изменения электризуемости для образцов в зависимости от числа стирок
показаны на рисунке 2[1, 43 с].
Из полученных уравнений математической зависимости следует, что характер
эксплуатационного износа выражен практически одинаково для тканей выбранного
ассортимента (полиноминальная зависимость 3 степени):
- снижение показателей воздухопроницаемости связано с уплотнением структуры
тканей, вызываемым некоторой усадкой (2-6 %), имеющей место вследствие удалённого
частично или полностью аппрета с поверхности материала;

243

Рисунок 2 – Изменение напряженности электростатического поля образцов в зависимости от
числа стирок
Из
полученных
уравнений
математической
зависимости
следует,
чтохарактеризменения показателей гигроскопичностидля тканей выбранного ассортимента в
процессе эксплуатации образцоввыражен практически одинаково (полиноминальная
зависимость 3 степени):
- увеличение показателей гигроскопичности образцов после 5 циклов обработки также
связано с удалением частично или полностью аппрета с поверхности ткани и волокнистым
составомматериала;
- показатели гигроскопичности первого образца самые высокие, так как всоставе материала
меньше всего гидрофобных синтетических волокон;
- в процессе дальнейшей эксплуатации намечается тенденция снижения показателей
гигроскопичности, что объясняется так же, как и в случае для электризуемости появлением
на поверхности ткани «распушенности» за счет «расшатывания» структуры материала,
отдельных волокон и разрушенных участков нитей[1,2,3].
Кинетика изменения гигроскопоичности для образцов в зависимости от числа стирок
показаны на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Изменение гигроскопичности образцов в зависимости
от числа стирок
Таким образом, можно сделать вывод, что электризуемость ткани зависит от вида
волокон и степени их закрепления в ее структуре,от геометрических и
фрикционныхсвойствволокон, а также структуры нитей и самой ткани [4,5, 12-21с ].
Изменение показателей напряженности электростатического поля и гигроскопичности
изделий приводит к несоответствию их требованиям безопасности, а это может привести к
ухудшению физического и психологического состояния человека.
Показатели электризуемости выбранных образцов
в процессе эксплуатации
увеличились в среднем в 5,1 раза для первой модели и соответственно в 3,1 и 1,7 раза для
второй и третьей модели.
Поэтому рекомендуется при эксплуатации школьной формы выбранного
ассортимента специальная антистатическая обработка для удаления с гидрофобных волокон
электростатических зарядов, в результате которой снизится коэффициент трения волокон и
нитей и повысится их поверхностная проводимость.
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