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Пән : Қолданбалы композиция, 1 курс. 

Тақырып: Ою-өрнектер сиқыры. 

 

Мақсаты мен міндеттері: Эстетикалық   жэне   

еңбек   тәрбиесін   ары   карай   дамыту, 

шығармашылық дағдылар мен шығармашылық 

қиялдарын дамыту, абстракті, кеңістіктік 

ойлауды дамыту.Жұмыс үстінде ұқыптылыққа, 

өзінің  және өзгенің уақытын бағалауға үйрету. 

Эстетикалық тәрбие беру ұйымшылдыққа, 

еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

Оқушыларды ою-өрнек түрлерімен таныстыру.Ою-өрнек салу арқылы қолды 

жаттықтырып оқушылардың шеберлігін ұштау.Оқушыларды ою-өрнектегі 

түс пен рендерімен таныстыру. Түстердің мағынасы туралы түсінікнік беру. 

Түстерді таңдауда эстетикалық  көзқарастарын дамыту. 

Қажетті құрал-жабдықтар:Қағаз, планшет 35х45 см, гуашь. 

Ескерту:сызықгық эзірлемелерді орындау: А4 форматтың 1\4 өлшемі, 

түсті әзірлемелердің нұскалары: А4 форматтың 1\2өлшемі. 

Ою-өрнектің негізгі элементінің көріністері, ою-өрнек бейнеленген 

көрнекілік. Түстер спектры, ою-өрнекпен әшекейленген қолөнер 

бұйымдарының үлгілері, түрлі түсті өрнектер үлгілері. 

Сабақ жоспары: 

1. Ұйымдастыру кезеңі  

2. Жаңа материалмен танысу 

3. Тәжірибелік жұмыс  

4. Үй тапсырмасы 

5. Қорытынды 

Сабақ барысы: 

1. Сабақ басында оқушылардың 

сабаққа дайындығы тексеріледі.  

2. Адамның өмірдегі эстетикалық 

талғамын қалыптастыруда өнердің 

алғашқы түрі сәндік- қолданбалы 

өнер айрықша роль атқарады. 

Өнердің бұл түрі халық тұрмысымен тығыз байланысты.Ұлттық көркем 

өнердің дамуына көз жіберіп қарасақ,өмірді шынайы бейнелеуде әр 

халықтың өзіне тән көз қарасы,өз тәсілі бар. Қазақ халқының сәндік – 



қолданбалы өнері барынша дамыған,бағалы әрі мол мұра. Оқушылар үшін 

оның танымдық әрі тәрбиелік мәні зор. Сол себептен ерте заманнан 

халықтың эстетикалық талғамын қалыптастыруда игі әсер еткен осы 

мұрамен танысу,оны кәдеге жарата білу, жас ұрпақ үшін теориялық әрі 

практикалық жағынан өте тиімді болмақ.Сәндік-қолданбалы өнер 

туындылары белгілі дәрежеде материалдық әлемді түйсіну мәдениетінің 

қалыптасуына,бейнелеу өнерінің кескіндеме, графика, мүсін, архитектура 

секілді түрлерін тереңірек сезінуіне және ұлттық дәстүрге туған 

халқына,төл табиғатқа деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеуге игі әсер 

етеді.Сәндік – қолданбалы өнерді білу адамның жалпы өнер жайлы,оның 

сипаты мен өзіндік көркем тілі туралы мағлұматын толықтырады. 

  Егер живопись,графика,мүсін сияқты өнер түрлері тек көркемдік мағынаға 

ие болса сәндік өнер шығармалары - әрі көркемдік,әрі тұрмыс қажетіне 

керекті міндет атқарады. Сондықтан сәндік – қолданбалы өнер 

туындыларымен оқушыларды таныстыру,бейнелеу өнерінің басқа 

түрлерінің шығармаларымен таныстыруға қарағанда ерекше жағдайды 

талап етеді.Қазақ халқының қолөнері сонау ескі заман тарихымен бірге 

өсіп,біте қайнап келе жатқан  өте бай қазына.Қазақ халқының қол өнері деп 

халық тұрмысында жиі қолданатын 

өру,тігу,тоқу,мүсіндеу,құрастыру,бейнелеу сияқты шығармашылық өнер 

жиынтығын айтады.Шын мәнінде осы қолөнер түрлерінің әрқайсысының 

талай ғасырлық тарихы бар.Қазақ халқы өзінің күн көріс тіршілігіне қажетті 

үй салуды,киім-кешек тігуді өзінің тұрмыстық кәсібі етіп,оларды күнбе-

күнгі тіршілік барысында орынды пайдаланса,әсем бұйымдар жасап,өмірде 

сән-салтанат та құра білді.Бұдан біз халық шығармашылығының қандай түрі 

болса да халық өмірімен,сол халықтың қоғамдық тарихымен,күн көріс 

кәсібімен тығыз байланысты екенін көреміз.Халықтық өнерге тұрмыс-салт 

жабдықтарымен қатар,күнделікті қажетті жабдықтар да кіреді.Киіз үйдің 

сүйегін кебеже,сандық,әр алуан ыдыстар т.б. көптеген заттарды халық 

шеберлері өз қолдарымен жасап,түрлі нақыштармен әшекейлейтін 

болды.Ою- өрнек өнері ғасырлар бойы қазақ халқының бейнелеу өнерінің 

жеке түрі боп келеді. Үй ішінің тұрмысына қажетті заттарды, ұлттық 

киімдерді, бұйымдарды әшекейлеудегі негізгі мәнерлі өнер әдісі - ою-өрнек 

элементтерін меңгері болып табылады.  

Ою-өрнек сөзі өзінің нағыз мәнін толығымен аша алмайды, оның 

заңдылықтары тек өнерде ғана емес, табиғатта, ғылымда, техникада 

болғандықтан өрнектің мәнін өлшемсіз кең түрде ашуға болады. Жалпы, 

өрнек атауының мағынасына қарай мынадай топтарға жіктеуге болар еді.  

1. Ай,күн, жұлдыздарға (космогониялық) – көк әлеміне байланысты 

өрнектер. Оларға «ай», «айшық», «жұлдызша», «күн нұры», «күн көзі», 



«күн сәулесі», «шыққан, батқан күн», «ай-таң», «ай-гүл», «ай таңба», «түнгі 

ай», «жұлдыз», «аққан жұлдыз», «үркер» секілді жұлдыздар жатады.  

2. Малға, малдың денесіне, ізіне байланысты өрнектер. Бұл оюдың негізін 

«қошқармүйіз» өрнегі қалайды. «Өркеш», «түйе табан», «түйе мойын», 

«қошқар мүйіз», «арқар мүйіз», «қырық мүйіз», «қос мүйіз», «сыңар мүйіз». 

3. Аңға байланысты өрнектер:  

«Бөріқұлақ», «түлкібас», «бөрікөз», «иттабан» т.б.  

4. Құрт-құмырсқаларға байланысты өрнектер:  

«алақұрт», «жылан», «құмырсқа», «көьелек», «шыбынқанат», «тышқан із».  

5. Құстарға байланысты өрнектер:  

«құсқанат», «қазтабан», «қазмойын», «құсмойын», «құс тұмсық», «қарға 

тұяқ»   

6. Өсімдік бейнелі өрнектер:  

«арпабас», «үш, бес.алты, сегіз, он екі жапырақты гүлдер», «гүл», «жетігүл», 

«жауқазын», «жапырақ», «шытырман» т.б.  

7. Қару-құралдарға байланысты өрнектер:  

«балта», «ебелек», «өрім-өрмек», «өткерме», «шарбақ», «түйме», «безгек», 

«нөр», «ожау», «қармақ», «қайнар», «желі» т.б.  

8. Геометриялық ою-өрнектер:  

«қос тұмарша», «балдақ», «омыртқа», «ирек», «тарақ», «қаңқа», «қос 

дөңгелек» және т.б. 

 

3.   Ал енді бүгін танысқан ою-өрнектерімізді есімізге сақтап қалуымызға 

тырысайық . Төрт топқа бөлінген оқушылардың алдарына араласып жатқан 

ою-өрнектердің элементтерін талдап топқа бөлуін талап ету.  

Бірінші топқа: Космогониялық  

 Екінші топқа: Зооморфтық  

 Үшінші топқа: Өсімдік бейнелі өрнектер  

 Төртінші топқа: Геометриялық өрнектер  

 Топтап бөліп болғаннан кейін  сурет салу арқылы оқушыларға ою-өрнек 

элементтерінің түрлерін салып үйрету, қолдарын жаттықтыру.  

Өрнек-әшекейлерді бояудың түсіне қарай оюластырудың зор мәні бар. Әрбір 

түс белгілі тәртіппен кезектесіп отырмаса өрнек әрсіз, нашар болып шығады. 

Ретсіз орналасқан бояу түстері қандай әсем көрнекті болса да кұңгірт, салқын 

түске айналдырады.  

Бояу мен түстерді таңдап пайдаланудың қазақ халқының этнографиялық 

тарихымен байланысты символдық мәні болған. Әрбір халық түрлі 

символдық мәнге ие. Фон және суреттердің түсі жөніндегі шешімдер 

композициялы болып келеді. Қазақта кейбір түстердің мынандай символдық 



мәні бар: көк түс – аспанның символы, қызыл түс – оттың, күн көзінің 

символы, ақ түс – ақиқаттың, қуаныштың, бақыттың символы, қара түс – 

жердің символы, жасыл түс – жастықтың, көктемнің символы. Затты осы 

түстердің бірімен бояғанда оған белгілі мән беріледі.  

Қазақ өрнектерінде түстердің орналасуының өзіндік тәртібі бар. Мысалы: 

кестелі ұлт киімдерінде қара барқыт, көк барқыт негізгі түс (фон) ретінде көп 

пайдаланылған. Сары және қызыл жіптер негізгі түстер үшін ұнамды болып 

есептеледі. Ал қара түспен әшекейлеу сирегірек кездеседі., олар тек 

сырмаққа, аяққапқа, сандыққапқа, басқа оюлар мен күміске жүргізген. 

Өрнектерді халықтық мәнер көптеген оюлар мен кестелердегі бояу үстерінің 

бір-бірінен өте алшақ болып тым ашық түсті болып тұрғанын жаратпайды. 

Көп түсті өрнектермен тігілген кестелерде, құрақтарда, ши орау түрлерінде 

олардың көрнекі жерін бір рет ашық түспен береді де, одан әрі бірте-бірте 

ашыла бастайтындай етіп бояу реңін біркелкі жарасымды түстермен өрбітіп 

отырады. 

Топтар салған өрнектерін сәйкес түстерге бояуы қажет.  

4. Үй тапсырмасы:Ою- өрнектерден құралған теметтің эскизін жасау, 

түстік шешімін табу. 

5.  Сабақтың қорытындысы.Сұрақ қою арқылы сабақты бекіту. 

Өрнектердің неше түрлері мен атаулары бар? Ою-өрнектерді қандай 

топтарға бөлуге болады?  Қандай түстерді қолдану тиімдірек?  

Оқушылардың жұмыстарын көрме ұйымдастырып салыстыру арқылы 

бағалау. Жұмыс орындарын жинау. 

Халықтың қолданбалы өнерінен үйренеріміз көп, ол әмбебап, өзіндік 

ерекше қасиетке ие өнер. Бұл қасиетті қазақ өнерімен таныс емес 

шетелдіктер де бір қарағанда түсініп, бағалайды. Қазақтың халықтық 

қолөнерінде әрбір қазақ қызы, әйелі өзінің тұрған үйін безендіре білген. 

Олардың шебер де қамқор қолынан киіз басу, кілем тоқу, құрақ көрпе-төсек, 

қоржын мен ыдыс-аяқ қаптары, құрақ жастықтар және тағы басқа жасау 

келеді. Сәндік қолданбалы өнер заттары көбіне ұлттық сызбалармен көзге 

түседі. Осы арқылы біз халқымыздың ерекшелігін көре аламыз. 
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