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САБАҚТЫ ӨТКІЗУ ЖОСПАРЫ. 

ГИПС БАСТЫҢ СУРЕТІ /СОКРАТ/. 

 

 

     Пән: Сурет. 4 курс 

Сабақ мақсаты: 

Гипс басты талдап конструкциялық 

тәсілмен құрылысын бейнелеуді  

жетілдіре түсу. 

білімдік: сурет салуға кажетті құрал-

жабдықтармен танысу, оларды пайдалана 

білу; суретті кағаз бетінде орналастыру, 

жарық, көлеңкені көрсете білу; 

дамытушылық:жарық-көлеңке арқылы 

көлемін шығару; бас пішініне  

анатомиялық сараптама жүргізе білу.  

тәрбиелік:жұмысты тиянақты орындай 

білу. 

Сабақтың қамтамасыздандырылуы  

а) плакаттар, репродукциялар. 

б) жабдықтар, құрал-саймандар, қажетті материалдар: 40х50 планшет, 

қарындаштар НВ;2В;Н;В, өшіргіш. 

Пәнаралық байланыс: композиция. 

Негізгі сұрақтар, тапсырма: 

1.   Гипс бастың композициясы мен конструкциясын анықтау. 

2.   Модельдің мінездік және бейнелік шешімін іздеу. 

3.  Қойылымды арнайы көлемдегі қағаз бетіне үйлестіре салу, яғни, 

композициясын орнықтыру. 

Әдістемелік ұсыныстар:Антикалық мүсін көшірмесін бейнелеуді 

тәжірибеге алу - өнерге оқып жүрген оқушылар үшін өте тиімді. Біріншіден – 

ол кеңістікте қозғалмайды және статикалық қалпын сақтайды. Екіншіден – 

мүсін көшірмесі гипс материалынан жасалғандықтан бірыңғай ақ түсті және 

реңдік қатынасты анықтауға қолайлы. 



Берілген сабақтың мақсаты: адам басының күрделі пішінін анатомиялық 

тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар, жазықтықтарға бөле білу арқылы сараптай 

білу.  

 Өткен сабақтарда бастың құрылысын анатомиялық тұрғыдан қарастырып, 

бет-келбет пішінінің негіздері, олар қалай 

қалыптасқан және себеп ерекшеліктерін анықтап, 

әрбір кескіннің түп нұсқасын іздестірген болсақ, бұл 

жолы сол кескін, пішіндерді нақты кейіпкердің 

образының  күрделі ерекшеліктерін, алдымызға 

жаңаша міндет, мақсаттар ретінде қоямыз.  

 Сократтың басының гипс моделінің суретін 

салу барысындағы ең алдымен ескеретін жағдай, бұл 

- пропорциялық қатынастар, яғни, белгілі 

пропорциялық канондардан ауытқымау қажеттілгі 

және жазықтықтарға бөлінген пішіндердің 

көлемін анықтай білу, дұрыс орындалуына көз 

жеткізе білу. Бастың пропорциялық 

қатынастарын еске түсіре кететін болсақ, 

басты биігінен екіге бөлуге болады және бөлу 

сызығы көз деңгейі арқылы өтеді, немесе бетті 

үшке бөлуге болады: иектің астынан бастап 

мұрын түбіріне дейін, мұрын түбірінен бастап 

қас доғасына дейін, қас доғасынан шаштың 

түбіне дейін. Осы өлшем бірлігінің модулінің өлшемі ретінде мұрын биіктігін 

алуға болады және Сократтың иегінде сақал болғандықтан, иектің шетін, 

мұрын өлшемін мұрын астынан өлшеп салу арқылы анықтай аламыз.   

Мұрынның ені көздің енімен бірдей. Екі көз ортасының арақашықтығы 

мұрының немесе бір көздің еніне тең. Құлақтың 

биіктігі мұрын биіктігіне сәйкес. Үстіңгі 

қабақпен үстіңгі ерін, астыңғыларға қарағанда 

ілгері орналасқан. (қырынан). Енді тәжірибелік 

жұмысқа көшейік.  

 Жалпы Сократтың басының гипс моделін салмас 

бұрын, оның келбетінің айрықша 

ерекшеліктеріне көңіл бөлейік. Сократтың 

басының пішіні тік бұрышты призма тәріздес, 

әсіресе, маңдайы кең, маңдайдың үстінгі тұсы шодырайып,шығыңқы шабылған 



пішінді болып келеді, мұрыны таңқылау, қысқа, 

қабақтары, шықшыт сүйегі, иегі шығыңқы және 

көлемді, көздері терең орналасқан, үстіңгі қабақтары 

көз алмасының сыртқы шетін сәл жауып 

қалыптасқан.   

  

1) ең алдымен суреттің жалпы композициялық 

шешімін табу қажет, ескеретін жағдай - сурет тым 

кішкентай немесе тым үлкен, бір шетке ығыспауын 

қадағалауды естен шығармаған абзал. Негізгі 

өлшемдерін (бйіктігі мен енін) белгілеу арқылы 

негізгі пропорциялық қатынастарды  анықтаймыз. 

Отырған орынға байланысты перспективаға көңіл 

бөлеміз.  

 2) суреттің екінші кезеңінде модельдің 

конструкциялық құрылысы үлкен формадан 

басталып оған жеке бөлшектерді үйлестіре 

орналастыру келеді. Сурет салу кезінде бастың әр 

бөлігін бір-бірімен салыстыру әдісін қолданған 

жақсы нәтиже береді.Пропорциялық қатынастарға 

көңіл бөле отырып, суреттің тораптық құрылымын 

анықтаймыз және үлкен жазықтықтарға бөліп алып 

өзара шекараларымен пішіндерін анықтаймыз. 

  

3) бөлшектерге көңіл бөлеміз, пішін ерекшеліктерін 

анықтай түсеміз және жалпы реңдік қатынастарға 

көңіл бөлеміз, жарық-көлеңкеге көңіл бөлеміз. 

 

4) жазықтықтардың пішінімен орындарын нақтылай түсеміз. Жазықтықтарды 

бір-бірінен айыра білу үшін контрастты күшейту қажет. Штрихтарымызды 

ұқыптап, жазықтықтар бағытына сай жүргізіп отырамыз. Реңдік модельдеу 

арқылы біртіндеп суреттің жалқы және жалпы тұстарын анықтап аламыз. 

Суреттің нұсқаға ұқсастығын қадағалаймыз. Соңғы қорытынды сараптамадан 

өткіземіз, болмашы кателіктер кездесетін болса түзетіп, суретімізді аяқтаймыз. 



  

Тапсырманы орындау кезеңдерінде студенттер өткен тақырыптардағы 

қойылған оқу талаптарын сабақтастырып жұмыс жүргізуді дағдыға айналдыра 

берулері керек. Суретті салудың бастапқы 

сәтінен бастап жұмыс сатыларының әр 

кезеңдерінің аяғына дейін көркем бейне 

студенттің жадында сақталған болса, онда ол 

алға қойған міндетті орындау мүмкіншілігіне 

және ол формадағы кемшіліктерді көру 

қабілетіне ие болады 

 

  

 

Оқушылардың жұмыстары 
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