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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
 

Бұл диссертациялық жұмыста нормативтік құжаттарға сілтемелер 
қолданылған: 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Астана. 27 шілде  2007 
жыл  

Қазақстан Республикасының Конституциясы. Астана. 30 тамыз, 1995ж. 
Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы. Астана 18 ақпан, 

2011жыл 
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дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

Қазақстан Республикасында білім беруді жəне ғылымды дамытудың 2016-
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 
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Қазақстан халқына Жолдауы (желтоқсан, 2012 ж.) 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 
жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына 
Жолдауы (17 қаңтар, 2014 ж.) 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Үздік 
отыздыққа апарар «100 нақты қадам» бағдарламасы (20 мамыр, 2015 ж) 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Рухани 
жаңғыру: Болашаққа бағдар» атты бағдарламалық мақаласы – Астана, 12 сəуір 
2017 ж 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстандықтардың əл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 
атты  Қазақстан халқына жолдауы (2018 жылғы 5 қазан) 
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АНЫҚТАМАЛАР 
 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сəйкес анықтамалар 
қолданылған: 

Әлеует – (потенциал; лат. potentia — күш) қолда бар жəне белгілі бір 
мақсаттарға қол  жеткізу, қандайда бір тапсырмаларды орындау үшін   
жұмылдырылуы мүмкін құралдар, көздер, қорлар. 

Шығармашылық - (творчество) өте күрделі психикалық  процесс. Ол іс-
əрекеттің түрі болғандықтан, тек адамға ғана тəн. Қоғамның материалдық жəне 
рухани өмірін жетілдіруде бұрын болмаған жаңа, соңғы заттар, шығармалар 
жəне т.б. өндіретін, адамның танымға жəне шындықты түрлендіруге 
бағытталған саналы, мақсатты белсенді іс-əрекеті. Әр түрлі іс-əрекетте 
(ғылымда, техникада, өнерде қоғамдық қатынастарда, қоғамдық сана 
түрлерінде, өндірісте, тұрмыста) адамдардың барлық жасағандары – 
шығамашылық күш –жігерінің нəтижесі.  

Шығармашылық қабілет - бала өз бетінше жаңа, бір бейне 
құрумен сипатталады, яғни іс-əрееттің қандай түрінде болмасын жаңалық ашу 
арқылы, жасампаздық бейне жасау арқылы өзіндік жеке даралық дамудың бір 
көрінісін байқатқан жағдаймен түсіндіріледі. 

Көркемдік-шығармашылық - адамның ерекше қызметі, сапалы жаңа 
туындыны тудыратын жəне қайталанбас, бірегейлігі мен қоғамдық-тарихи 
бірегейлігімен ерекшеленетін. Көркем шығармашылық шындықты көркемдік-
бейнелік бейнелеу заңдары негізінде жасалады. 

Қолөнер - атадан – балаға мирас болып келе жатқан асыл мұра. Әр 
халықтың ғасырлар бойына жинақталып, белгілі бір жүйеге түскен рухани 
өмірінің ұлттық мəдениеті бар. Мол рухани мəдениетінің маңызды бір саласы – 
қолөнер.  Қолөнер – ғасырлар бойы дамып, қалыптасып келе жатқан халық 
шығармашылығы. Ол талай ғасырлар кезеңінен өтіп, түрленіп, жаңарып келіп, 
атадан балаға қалған мұра ретінде бізге жеткен дəстүрлі өнер. 

Сәндік-қолданбалы өнер – қолөнердің түрлерін дəріптеушілердің 
интеллектуалды тұрғыдан тірі жəне өлі табиғи заттарды эмоционалды 
қабылдап жəне рационалды шешімде туындыларды өмірге əкелуі.   

Бейнелеу өнері - (ағылш. Visual arts) — дүниені көзбен көріп, түйсіну 
негізінде бейнелейтін пластикалық өнердің бір саласы. айналамыздағы өмір 
көріністерін жазықтықта əрі кеңістікте бейнелеу арқылы суреттейтін өнер түрі. 

Ұлттық өнер - ғасырлар бойы сұрыпталып, нақышталып, тұрақты 
белгілері қалыптасқан өнер. Біз оның дəстүрлі мəдениетін тұтас қарастыра 
отырып, əлеуметтік жағдайлардың, діни-мифологиялық көзқарастың оның 
тарихи-табиғи қалыптасуында шешуші рөл атқарғанын, сөйтіп оның тұрақты 
белгілері осы жагдайларға байланысты қалыптасқандығын айтуымыз керек. 

Ұлттық кесте - қазақ халқының қолөнерінің ерекше түрінің бірі. Кесте 
тігу өнерінің қазақ халқында ерте кезден болғандығын археологиялық қазбалар 
мен жазба ескерткіштері дəлелдейді.Кесте-сан ғасырлар бойына халқымыздың 
талантты ісмерлерінің көркем қиялдарын шеберлік құдіретімен бейнелеген 
ақыл-парасаттарының жауһары. 
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Жапсырма - бір заттың бетіне жамау салып жапсырғанда, əдіптердің 
шетін тіккенде, əдіп орнына лента сияқты кенерелі заттарды бастырғанда 
қолданылатын əдіс. 

Тоқыма - қазақ халқының ежелден келе жатқан, ең алғаш киімі мен үй 
жабдығының негізі болған қадірменді өнер. Бұл тамаша өнер қазіргі талап 
тілектер тұрғысынан жалғастырылып, туысқан халықтар шығармашылығымен 
толықтырылып, байытылып, тұрмыспен бірге ұласа дамып, одан сайын жетіліп, 
адамдарды сұлулыққа, əсемділіке жетелеуде. 

Өрме - бұл қолөнер түрі, оның негізі екі жіпті біріктірудің қарапайым 
функциялық қажеттілігінен шыққан, бірақ сəндік мəнге ие біртіндеп күрделене 
отырып, түйін болып табылады. 

Біз кесте - дөңгелек немесе төрт бұрышты етіліп кергіш ағашқа керілген 
материалдың бетіне түсірілген ою - өрнек бойынша қарамақты бізбен 
өткермелеп шалу арқылы кестеленеді.   

Тығыз кесте - мұндай кестемен жастық тысына, дастарқанға т.б. өсімдік 
сабақтарын, гүлін, жапырағын салып кестелейді. Мұның бір өзгешелігі, тігілген 
кестенің тігістері түгелдей матаның оң жақ бетіне түседі, ал теріс жағынан 
матаның небəрі бірнеше жібі ғана іліп алынады. 6 қабатталған мулине жіппен 
немесе жүн жіппен тігіледі. Әдете, қызыл жіпке көк, сары, жасыл жəне ақ жіпті 
үйлестіріп алады. Бұл кестенің тігістері біріне-бірі тым тақау түспейді. Оң жақ 
бетіне негізгі сурет түседі, ал теріс жағына сурет нұсқасының бойымен 
көктелген сияқты бір қабат тігіс түсіп отырады. 

Интеллект - (лат. іntellectus — таным, ұғыну, аңдау) — жеке тұлғаның 
ақыл-ой қабілеті. Ақыл-ой сезімі адамның таным əрекетімен 
байланысты.Алғашында бұл термин адам психикасының орынды ойлау 
функцияларын белгілесе, казіргі кезде оған барлық танымдық үрдістер кіреді. 
Интеллект - адамның болмысты тануының негізгі нысаны. Интеллект - 
ақпаратты мақсатты бағытта қайта өңдеуге, реттеуге, оқуға қабілеттіліктің 
күрделі жүйелерінің танымдық іс-əрекеті. 

Ойлау - объективті шындықты белсенді бейнелеудің жоғарғы 
формасы, дүниені тану мен игерудің жоғарғы сатысы, тұлғаның танымдық 
əрекеті.   

Логикалық ойлау- логика заңдылықтарын пайдалана отырып, ой-
пікірлерді тұжырымдарды қолдануға негізделген ойлаудың бір 
түрі.Баланың логикасын дамыту ұғымдарын өсіру, оқу- тəрбие үрдісіндегі 
ұдайы жүргізілетін жұмыс. 

Қиял - сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік 
образдарын қайтадан жаңартып, өндеп, бейнелеуде көрінетін, тек адамға ғана 
тəн психикалық процесс.   Адамда қиял пайда болған кезде ми қабығында 
бұрын жасалған уақытша байланыстар түрлі комбинацияларға түседі де, жаңа 
нəрселердің бейнесі туып отырады.   

Зейін - адамның психикалық əрекетінің белгілі бір нəрсеге бағытталып 
шоғырлануы. Адам өмірінде зейіннің алатын орны зор. 
Әсіресе, таным процесінде, білім алу ісінде маңызы ерекше.   
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Жады - бұл білім мен дағдыларды жинақтау, сақтау жəне жаңғырту 
бойынша танымдық қабілеттер мен жоғары психикалық функциялар кешені 
үшін жалпы белгі. Жады зерттеушілердің назарын тартатын сезім, қабылдау 
жəне ойлау сияқты негізгі танымдық процестерге жатады. 

Даму-төменнен жоғарыға, қарапайымнан күрделіге қарай 
қозғалыс.сатылай эволюциялық ауысу немесе ревоюциялық секіріс түрінде 
жүзеге асатын  жоғары сапалы күйге қарай спиральды өрлеу прцесі.  

Тұлғаның дамуы - бұл өте күрделі, ұзақ мерзімді жəне қарама-
қайшылықты процесс. Біздің ағзамызда болып жатқан өзгерістер өмір бойына 
ұласады. Ал адамның тəн-дене болмысы мен рухани дүниесі, əсіресе, балалық 
жəне жас өспірімдік шақта қарқынды ауысуларға кезігеді. Адамның дамуы 
сандық өзгерістердің қарапайым жиынтығы немесе төменннен жоғарыға 
бағытталған ілгерілі қозғалыс тобы емес., бұл процестің өзіне тəн ерекшелігі – 
сандық өзгерістердің тұлғаның физикалық, психикалық жəне рухани сапалық 
қасиеттеріне диалектикалық түрде өтіп, жаңалануы.   

Қалыптастыру -  бір нəрсеге пішін (форма) мен тұрақтылық беру; 
толықтық пен нақты бір түр беру. Бұл жеке тұлғаның дамуының нəтижесі 
дегенді жəне оның пайда болып, тұтастыққа, бірқалыпты қасиеттерге жəне 
сапалраға ие болғанын білдіреді.   
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КІРІСПЕ 
 

Зерттеудің көкейкестілігі. Қазіргі уақытта  мемлекеттің өркениетті озық 
отыз елдің санатына қадам басуы  мен төртінші өнеркəсіптік революция дəуірі 
жағдайында ұлттық, рухани  жəне материалдық қорлардың негізін зерделеу, 
оларды тиімді жүзеге асыру мəселелері ерекше көкейкестілікке ие болып отыр. 
Ал бұл болса, мəдениет салаларын дамытуды, оның қалыптасып дамуындағы 
жетістіктер мен озық дəстүрлерді, халық тəжірибесін болашақ ұрпаққа 
жеткізуді қажет етеді. 

Оның үстіне бүгінгі бəсекеге қабілеттілік заманында бəсекеге 
қабілеттілікті шыңдайтын сапаның бірі – шығармашылық, соның ішінде 
көркемдік-шығармашылық болып саналады.  Олай дейтініміз 
шығармашылыққа бəсекеге қабілеттіліктің негізін құрайтын адами-тұлғалық, 
интеллектуалдылық-ойлылық, терең саналылық, кең білімділік, жан-жақты 
біліктілік, жоғары мəдениеттілік сапалар құраса,  көркемдік-шығармашылыққа 
- эстетикалық, этикалық, руханилық,  рухани-адамгершілік, зияттылық 
қасиеттерден тұратын ізгілікті қоғам жасауға үлес қосу сапасы жатады.  

Сондай-ақ, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың  «Болашаққа  бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласындағы «ұлттық жаңғыру ұғымы Қазақстан халқының 
бойларында «ұлттың салт-дəстүрі, тілі мен өнері, музыкасы, əдебиеті, бір 
сөзбен айтқанда ұлттық рухы мəңгі қалуға тиістігін» білдіретіндігін ескерсек, 
онда ұлттық кесте арқылы тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуетінің  
дамуын  зерттеудің қажеттілігі артып отыр [1]. Өйткені тұлғаның ұлттық кесте 
мазмұны мен болмысын эмоционалдық тұрғыдан оң  қабылдауы, онда берілген 
түйсікті ойларды сезінуі, ойдан өткеруі, есінде сақтауы мен зейінін 
шоғырландыруы барысында оның этикалық-тұлғалық, көркемдік-эстетикалық 
қасиеттері, интеллектуалдық-шығармашылық қабілеттері дамиды, ой-өрісі 
өседі. Ал бұл болса, олардың  бəсекеге қабілеттілік деңгейінің көтерілуіне 
себеп болады.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының негізгі 
міндеттерінің бірі  болып «жас ұрпақтың өз отаны – Қазақстан Республикасына 
сүйіспеншілігін, мемлекеттік рəміздерге сыйластығын, халық дəстүрлеріне 
құрметін  тəрбиелеу» мақсатында оларға «...қазақ халқының тарихын, əдет-
ғұрыптары мен салт-дəстүрлерін, мəдениетін меңгерту» де болып саналады [2].  

Қазақстанның экономикалық даму деңгейі мемлекеттегі индустрия мен 
техниканың даму дəрежесіне тікелей байланысты болғандықтан, өнеркəсіп 
саласына қатысты көркемөнер өндірістерін жетілдіру мен  оларды əлемдік 
деңгейге көтеру барысында өнімдердің ұлттық нақышын сақтап қалу 
мəселелері халықтың мəдени мұралары мен ұлттық өнерін жан-жақты  
зерделеп, олардың оң нəтижелерін ұрпақ тəрбиесінде тиімді пайдаланудың 
қажеттілігін арттыра түседі [3].    

Қазақстан Республикасында бiлiм бepудi дaмытудың 2011-2020 жылдapғa  
apнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдapлaмacында,   Ұлт жоспары «100 нақты қадам» 
бағдарламасының 76 жəне 77 қадамында «адам капиталының сапасын көтеру, 
оқыту стандарттарын жаңарту, жоғары оқу орнында білікті кадрларды даярлау, 
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кейіннен бұл тəжірибені еліміздің басқа оқу орындарында тарату» бағыттары  
көрсетілгенін [4,5]  ескерсек,   болашақ мұғалімдерді кəсби даярлау барысында 
олардың кəсіби ұтқырлығы мен өзінің кəсіби өсуін жүзеге асыру іскерліктерін 
қалыптастыру  талап етіледі. Болашақ бейнелеу өнері мен сызу пəні 
мұғалімдерінің негізгі кəсіби іс-əрекетінің бірі – көркемдік-шығармашылық іс-
əрекет болғандықтан, олардың кəсіби даярлығы үдерісінде көркемдік 
шығармашылық əлеуеті дамытудың қажеттілігі артады.  

Осы айтылғандар педагогикалық жоғары оқу орындарының болашақ 
мамандарды кəсіби даярлауда ұлттық кестені оқыту үдеріснде олардың 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың  өзектілігін айқындайды. 

Тарихи-педагогикалық еңбектерге жасаған талдау, бұл мəселенің ешқашан 
да зерттеу объектісінен түспегенін дəлелдейді. 

Өнер негізінде жеке тұлғаның тəрбиесін жетілдіру мəселесіне көрнекті 
классик педагогтар Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский, Н.К.Крупская, 
С.Т.Шацкий, А.С.Макаренко жəне т.б. аса мəн берген. Олар балалардың 
көркемдік білімдері мен эстетикалық тəрбиесін жетілдірудегі өнердің орны мен 
рөлін анықтаған [6-10].  

Сəндік-қолданбалы өнер туындыларының тəрбиелік мəні бірқатар 
өнертанушы ғалымдардың (А.В.Бакушинский, И.Я.Богусловская, 
В.М.Василенко, В.С.Воронов, М.А.Некрасова, С.Б.Рождественская, Богатырев 
П.Г., Б.А.Рыбаков, А.Б.Салтыков, А.С.Канцедикас, М.С.Каган жəне т.б.) 
еңбектерінде көрініс алған. Олар сəндік-қолданбалы өнердің эстетикалық мəнін 
аша отырып, оны тұлға шығармашылығын дамыту мен халық шеберлігін 
жеткізу мақсатында қарастырады [11-21].  

Сəндік-қолданбалы өнер ғылыми-педагогикалық еңбектерде де жан-жақты 
зерттеледі. Л.Г.Савенкова, В.В.Алексеева, Ю.А.Арбат, С.С.Булатов, 
Г.А.Никитин, Т.А.Крючкова,  И.М.Раджабов, Р.Г.Решетникова жəне т.б. 
ғалымдар сəндік-қолданбалы өнердің тəлім-тəрбиелік мүмкіндіктерін анықтап, 
тұлғаның эстетикалық мəдениетін қалыптастыруды негіздесе [22-29],  
М.С.Подольская, Н.Р.Казанская, В.Ф.Максимовичтің [30-32] еңбектерінде 
дəстүрлі сəндік-қолданбалы өнерді көркемөнер  оқу орындарында оқыту 
мəселесіне  мəн береді. Д.М.Скильский, Г.В.Беда, Н.М.Конышева,  
Н.А.Горяева, Т.Я.Шпикалова, А.С.Хворостов жəне т.б. ғалымдар халықтың 
сəндік-қолданбалы өнерін жалпы білім беретін мектептің бейнелеу өнері мен  
көркем еңбек  сабақтарында пайдалану жолдарын көрсетеді [33-38]. 
Л.В.Ершова, Г.А.Поровская, М.М.Робу, Т.А.Давидова, А.П.Гапбаров, 
С.Ф.Абдуллаев, Н.Б.Смирнова жəне т.б ғалымдар болса өнердің бұл түрін 
жоғары, арнайы орта оқу орындарының оқу-тəрбие процесінде  пайдалану 
əдістері мен жолдарын ұсынады [39-45]. 

Өнер туындыларының тұлғаны қалыптастырудағы мүмкіндіктеріне 
психологтар да аса назар аударған. Олардың бірқатарының  еңбектері 
(Л.С.Выготский, Б.М.Неменский, Д.Н.Узнадзе жəне т.б.) өнерді қабылдау, 
шығармашылық іс-əрекетке жүйелі көзқарасты қалыптастыру проблемаларын 
қарастырса [46-48], С.Л.Рубинштейн, Т.А.Артемьева, Н.Н.Волков, 
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В.И.Кириенко жəне т.б. ғалымдар жеке тұлғаның бейнелеу қабілеттері мен 
көркемдік қабілеттерін танып білу мəселесіне аса мəн берген [49-52]. 

Қазақ халқының сəндік-қолданбалы өнері Орта Азия халықтарының 
этнографиясын, тарихын зерттеген ғалымдар еңбектерінде (И.Г.Андреев, 
А.А.Бобринский, А.А.Боголюбов, А.Фелькерзам жəне  т.б.) көрініс тапқан. 
Олар сəндік-қолданбалы өнердің өзіндік ерекшеліктеріне, адам өміріндегі 
мəніне аса ден қойған [53-56]. 

Қазақ ағартушылары Ш.Уəлиханов, А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин да 
сəндік-қолданбалы өнердің танымдық мəні мен тəлімдік маңызы туралы  ой 
білдірген [57-59].   

С.М.Дудин, В.Чепелев, Б.Веймарн, В.Мошкова, А.И.Тереножкин, 
Е.Р.Шнейдер,  Т.К.Бəсенов жəне т.б дəстүрлi өнер түрлерінің салаларын  
зерделеді. Олардың  еңбектерінде  қазақ шеберлерiнiң кəсібіне талдау берілді, 
қазақ сəндік-қолданбалы өнер туындыларының өзіндік ерекшелiктерiн 
қарастырды [60-66]. 

Қазақтың қолөнер туындылары 70-80 жылдардан бастап этнография 
(Ә.Тəжімұратов, Х.Арғынбаев, Ә.Марғұлан, С.Қасиманов, Ө.Жəнiбеков,  
М.С.Мұқанов, Қ.Ақышев, М.Қадырбаев, А.Оразбаев жəне т.б.) [67-75],  
өнертану  (Қ.Ибраева, Г.Абдрахманова, С.Садырбаева жəне т.б.) [76-78], 
философия (Ж.Әлiбеков, Б.Байжiгiтов, К.Ж.Каракузова, К.Нұрланова, 
Б.Р.Қазыханова жəне т.б.) [79-83],  филология  (М.Өмiрбекова, Р.Шойбеков 
жəне т.б.) [84,85], технология  (С.Ж.Асанова, К.Мұқанов, Д.Шоқпарұлы жəне 
т.б.) [86-88] салаларында зерттелді.  

Қазақтың сəндік-қолданбалы өнерінің ұлттық тəрбиедегі əлеуеті 
педагогика ғылымындағы бірқатар  іргелі еңбектерде (Қ.Жарықбаев, 
С.Ұзақбаева, С.Қалиев, К.Қожахметова, Ә.Табылдиев жəне т.б.) [89-93] жан-
жақты көрініс алса, оның халық педагогикасында балалар мен жастарды 
тəрбиелеудегі теориялық-əдіснамалық, əдістемелік негіздері 
Ұ.М.Әбдіғапбарованың докторлық зерттеуінде негізделген. 

Сондай-ақ,  А.Қамақов, Б.Әлмұхамбетов, С.Жолдасбекова,  Т.М.Әлсатов, 
Т.Левченко, Ф.Жұмабекова жəне т.б. сəндік-қолданбалы өнер туындыларын 
жеке тұлғаға эстетикалық тəрбие беруді;  О.Сатқанов, Қ.Әмірғазин, Л.Котенко 
жəне т.б еңбекке баулуды [94-103]; (Ж.Балкенов, М.Мырзақанов, А.Манабаева 
жəне т.б.) [104-106] білім алушылардың шығармашылығы мен қабілетін 
дамыту, кəсібилігін шыңдау  құралы ретінде қарастырады.  Болашақ бейнелеу 
өнері мұғалімдерінің кəсіби даярлығында сəндік-қолданбалы өнерді пайдалану 
əдістерін Е.Асылханов, Қ.Болатбаев, Б.Ижанов,  Қ.Ералин, Р.Х.Канапьянова 
жəне т.б. негіздесе [107-111], бейнелеу өнерін оқыту тарихы мен дамуын  
Қ.Жеделов зерттесе, студенттердің еңбекке қызығушылығын ұлттық киімдер 
арқылы қалыптастыруды А.Сманова терең зерделеген.   

Жоғарыда көрсетілген еңбектерді талдау нəтижесі ұлттық кесте өнерінің, 
сəндік-қолданбалы өнер құрамында қарастырылғанымен педагогика 
ғылымында өз алдына зерделенбегендігін, оның үстіне білім алушылардың 
шығармашылық қабілетін дамытуға байланысты зерттеулердің аз 
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болмағандығымен олардың көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуға 
арналған еңбектердің жоқтың қасы екендігін көрсетті.   

Сондай-ақ, аталған зерттеулердің барлығы білім алушылардың көркемдік 
шығармашылық əлеуетін дамытуға айтарлықтай ықпал етуі мүмкін,  бірақ 
олардың барлығы осы үдерістердің белгілі бір аспектілерін ғана қарастырады.  
Сонымен зерттеу барысында психологиялық-педагогикалық əдебиеттерге жəне 
практикаға жасаған талдау болашақ педагогтардың ұлттық кесте өнерін оқыту 
негізінде көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуды зерттеу қажеттігін, 
сондай-ақ оның ғылыми əдебиеттерде жете зерттелмегендігі мен осы үдерісті 
оқу-əдістемелік тұрғыдан қамтамасыздандыру керектігін байқатты. Ол бізге 
қоғамда орын алған  сұраныс пен қазіргі ғылым мен практика арасында белгілі 
бір қарама-қайшылықтардың қалыптасқандығын көрсетті:  

- көркемдік-шығармашылық əлеуеті  дамыған  болашақ педагогтарға 
қоғамның сұранысы мен оның зерттелу деңгейінің жеткіліксіздігі арасында;  

- болашақ педагогтардың көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту  
қажеттілігі мен оның теориялық негіздерінің айқындалмауы арасында; 

- ұлттық кесте өнерін оқыту үдерісінің студенттердің  көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамыту мүмкіндіктері мен оны жүзеге асырудың 
ғылыми тұрғыдан негізделмеуі арасында; 

- студенттердің  көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуды  жоғары 
оқу орындарының ұлттық кесте өнерін оқыту үдерісінде жүзеге асыру 
қажеттілігі мен оны іске асырудың əдістемелік негіздерінің жеткілікті деңгейде 
жасалмауы арасында. 

Көрсетілген қарама-қайшылықтар болашақ педагогтардың көркемдік-
шығармашылық əлеуетін  ұлттық кесте өнерін оқыту үдерісінде дамытуды 
теориялық негіздеу мен оны практикаға ендірудің əдіс-тəсілдерін іздестіру 
зерттеудің проблемасын анықтады, сондай-ақ бізге диссертациялық зерттеудің 
тақырыбын «Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені 
оқыту үдерісінде дамыту» деп таңдауға негіз болды.  

Зерттеудің мақсаты: студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
ұлттық кестені оқыту үдерісінде дамытуды теориялық негіздеу, əдістемесін 
жасау жəне оның тиімділігін тəжірибелік-эксперименттен өткізу. 

Зерттеудің нысаны: жоғары педагогикалық оқу орнындағы көркемөнер 
саласы студенттерінің оқу-тəрбие үдерісі 

Зерттеу пәні: студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық 
кестені оқыту үдерісінде дамыту  

Зерттеудің ғылыми болжамы: егер, студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту үдерісінде дамытудың 
теориялық негіздері айқындалса, ұлттық кестенің студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытудағы мүмкіндіктерін жасалып, сипаттамасы 
берілсе, студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені 
оқыту үдерісінде дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделі, əдістемесі 
жасалса жəне олар жоғары педагогикалық  оқу орнының көркемөнер саласы 
студенттерінің оқу-тəрбие үдерісіне бағдарлау, танылу, даралану, кезеңдермен 
ендірілсе, онда студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің дамуына 
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мүмкіндік туады, өйткені бұл үдеріс мақсаттық, мазмұндық, оқу ортасы, 
ұйымдастырушылық, диагностикалық тұрғыдан қамтамасыздандырылады.  

Зерттеудің міндеттері 
- студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 

үдерісінде дамытудың теориялық негіздерін айқындау 
- ұлттық кестенің мазмұны мен көркемдік-шығармашылық мəнін анықтау  
- студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 

үдерісінде дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасау  
- студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 

үдерісінде дамытудың əдістемесін жасау жəне оның тиімділігін эксперименттік 
тексеру.   

Зерттеудің жетекші идеясы: жоғары педагогикалық оқу орындарының 
көркемөнер саласындағы оқу-тəрбие үдерісінің мүмкіндіктерін тиімді 
пайдалану негізінде студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту 
отандық білім беру саласының əлемдік білім кеңістігіне енуі жағдайында сыни-
ұтқыр ойлауы, интеллекті жоғары дамыған, тарихи көркемдік, заманауи 
технологиялық біліммен қаруланған, кəсіби іс-əрекетін шығармашылықпен 
жүзеге асыруға дайын бəсекеге қабілетті маман даярлауға септігін тигізеді.   

Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері «тұлға», 
«шығармашылық», «көркемдік шығармашылық», «əлеует», «шығармашылық 
əлеует» ғылыми ұғымдарының мəнін ашатын философиялық, өнертанушылық, 
психологиялық жəне педагогикалық тұжырымдамалық ойлар, өнердің дамуы 
мен оның адам өміріндегі мəні туралы, оның өзін-өзі жетілдіруінің креативтік 
мүмкіндіктері туралы, өнер, шығармашылық негізінде тұлғаның дамуы, өзін-өзі 
дамыту механизмдерін мүмкін ететін ішкі жəне сыртқы факторларының өзара 
байланысын сипаттайтын тұлғаның жекелік, өзін-өзі дамытушылық тұтастығы 
туралы ізгілік тұжырымдамалары; ұжымдық-шығармашылық тəрбиелеу 
қағидалары; педагогикалық құбылыстар мен үдерістерге қатысты 
қарастырылған синергетикалық тəсілдің, жүйелі-құрылымдық талдаудың басты 
тұжырымдары; аксиологиялық, іс-əрекеттік жəне тұлғалық-бағдарлық, 
акмеологиялық, мəдениеттанушылық амалдарының теориялық 
тұжырымдамалары жəне т.б. болып табылады. 

Зерттеу көздері: көркемөнер, қолөнер, шығармашылық іс-əрекеті мəселесі 
қарастырылған философия, өнертану, психология, педагогика саласындағы 
ғылыми зерттеулер; Қазақстан Республикасы Үкіметінің білім беру 
саласындағы  қаулылары,  қарарлары, Білім жəне ғылым министрлігінің 
жоғары кəсіптік  білім беруді дамыту тұжырымдамалары, мемлекеттік 
бағдарламалары, нормативтік қор құжаттамалары; шет елдік, қазақстандық  
өнертанушы, психолог, педагог ғалымдардың ғылыми-зерттеушілік 
жетістіктеріне негізіндегі озық тəжірибелері; ғылыми-əдістемелік мерзімдік 
басылымдар; докторанттың ғылыми-ізденушілік жəне практикалық тəжірибесі. 

Зерттеу кезеңдері: зерттеу жұмысы 3 кезеңмен өткізілді. 
1-кезең (2016-2017 жж.) - зерттеу проблемасы бойынша дереккөздер, 

əдебиеттер, ғылыми еңбектер жиналды, оларға талдау берілді, ғылыми аппарат 
жасалып, негізделді, жоғары педагогикалық оқу орындарының көркемөнер 
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саласындағы озық тəжірибелері жинақталды, талдау жасалып, қорытыланды, 
тəжірибелік-эксперимент жұмысының бағдарламасы дайындалды.  

2-кезең (2017-2018 жж.) – тұлғаның дамуы, шығармашылық, 
шығармашылық іс-əрекет, шығыармашылық əлеует,  ұлттық кесте өнері, оның 
тəлім-тəрбиедегі мүмкіндіктері мəселесіне қатысты материалдар сұрыпталды, 
көркемдік-шығармашылық əлеует ұғымының мəні анықталды. Ұлттық кесте 
өнерінің студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудағы 
мүмкіндіктері анықталды, сипаттамасы беріліп, негізделді. студенттерің 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту үдерісінде 
дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделі жасалды. Студенттердің 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту үдерісінде 
дамытудың деңгейін анықтаудың диагностикалық əдістемесі (сауалнамалар, 
тест түрлері, ойын-жаттығулар жəне т.б.) таңдалып алынды. Студенттердің 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту үдерісінде 
дамытудың əдістемесі жасалды. Базалық міндетті пəндер, бейіндеуші міндетті 
пəндер бағдарламаларының мазмұнына қосымшалар, тренингтер мен Ұлттық 
кесте өнері шеберханасы бағыттарын анықтау жəне оларды жүзеге асыру 
бойынша əдістемелік нұсқаулар əзірленді. Айқындау, қалыптастыру 
эксперименті жүргізілді, бастапқы кесінділер алынды.  

3-кезең (2018-2019 жж.) – тəжірибелік-эксперимент жұмысы барысында 
қол жеткізген нəтижелерге талдау жасалды жəне статистикалық өңдеу 
жұмыстары жүргізілді, қорытыланды. Диссертацияның мазмұндық жəне 
қосымша материалдары талапқа сай рəсімделді. 

Зерттеу әдістері: зерттеу мəселесі бойынша философия, өнертану, 
психологиялық-педагогикалық əдебиеттерге теориялық талдау; ҚР білім беру 
мемлекеттік саясатының нормативті-құқықтық құжаттарымен, тəрбие 
тұжырымдамаларымен танысу; озық тəжірибелерге талдау жасау; тəрбие 
технологияларын жобалау, іс-əрекет нəтижелерін салыстырмалы талдау; 
сауалнама, тестілеу, диагностикалық, педагогикалық, түзетушілік əдістемелер, 
математикалық өңдеу əдістері мен тəсілдері. 

Зерттеудің базасы: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті, Алматы университеті, І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университеті. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі 
- студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 

үдерісінде дамытудың теориялық негіздері айқындалды; 
- ұлттық кестенің мазмұны мен көркемдік-шығармашылық мəні анықталды 
- студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 

үдерісінде дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделі жасалды;  
- студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 

үдерісінде дамытудың əдістемесі  жасалды жəне оның тиімділігі тəжірибелік-
эксперимент жүзінде тексерілді, оны ендіру бойынша ұсыныстар берілді.  

Зерттеудің практикалық маңыздылығы 
- студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 

үдерісінде дамытудың əдістемесі  (көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
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айқындау мен қалыптастыру əдістемелері, диагностика жəне т.б.); 
-   бейіндеуші міндетті пəннің мазмұнына қосымшалар; 
-   «Ұлттық кесте өнері - тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуетін 

дамыту құралы» атты элективті курс бағдарламасы 
- «Ұлттық кесте өнері» шеберханасы  жасалып, тиімділігі іс-тəжірибеде 

тексерілді.  
Зерттеу жұмысының барысында қол жеткізген нəтижелер мен əзірленген  

нақты ғылыми-əдістемелік ұсыныстарды, зерттеудің теориялық жəне 
практикалық материалдарын жоғары педагогикалық оқу орындарында, 
көкемөнер саласы оқу орындарында, жалпы білім беретін мектептердің, арнайы 
көркемөнер лицейлерінің, колледждердің тəжірибесінде, педагог мамандардың 
біліктілігін көтеру  жəне қайта даярлау жүйесінде пайдалануға болады. 

Қорғауға ұсынылатын қағидалар 
- шығармашылық дегеніміз адамның мақсатқа бағытталған жаңаны табу 

іс-əрекетінде көрініс табатын ізденімпаздығы, табандылығы, ерік-жігері, ақыл-
ойы, эмоционалдық сезімі, креативтілігі мен белсенділігінің кіріктірілген күйі; 
Көркемдік-шығармашылық əлеует – адамның белгілі бір көркемөнер туындысы 
негізінде эмоционалдық-эстетикалық шығармашылық бағыттағы белсенділігі 
мен тұлғалық қасиеттерінің кіріктірілуін анықтайтын ерекше психологиялық 
құрылым 

- студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің құрылымы 
мотивациялық-құндылықтық; танымдық-мазмұндық; іс-əрекеттік-өнімділік; 
рефлексиялық-бағалаушылық құрамдас бөліктерінің бірлігін құрайды; 

- ұлттық кестенің пайда болуы мен даму тарихы, ұлттық кестеде 
бейнеленетін өрнектер мəні, ұлттық кестенің дамуында қалыптасқан салт-
дəстүрлер, ұлттық кестенің бұйымдарға салынуына қарай жəне орындалу 
техникасына қарай жіктемелерінің ерекшелігі, сондай-ақ олардың терең 
мазмұны - көркемдік, танымдық білімдерді құрайды. Сол себепті ұлттық кесте  
өнері тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың құралы бола 
алады. 

- студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 
үдерісінде дамытудың  құрылымдық-мазмұндық моделі мақсаттық, мазмұндық, 
оқу ортасы, ұйымдастырушылық жəне диагностикалық бөліктерден тұрады. 
Осы модельдің диагностикалық бөлігінде студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетінің ұлттық кестені оқу үдерісінде дамуының төрт 
өлшеміне сəйкес төрт деңгей анықталады: бағыттылық эвристикалық; 
белсенділік; жасампаздық;  

- студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 
үдерісінде дамытудағы педагогикалық мүмкіндіктерді жасау жəне оларды 
теориялық тұрғыда негіздеу; бейіндеуші міндетті пəндер бағдарламаларының 
мазмұнына қосымшалар; «Ұлттық кесте өнері - тұлғаның көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамыту құралы» атты элективті курс бағдарламасы 
жəне іскерліктерін қамтамасыздандыратын аудиториядан тыс іс-шараларды 
жүргізу, оларды оқу жəне оқудан тыс іс-əрекеттердің кіріктірілуінде жүзеге 
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асыру студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің жан-жақты  
дамуына тиімді  ықпал етеді.  

Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 
үдерісінде дамыту кезеңдермен (бағдарлау, танылу, даралану)  жүзеге 
асырғанда нəтижелі болады. 

Зерттеуді сынақтан өткізу. Зерттеу жұмысының негізгі тұжырымдары, 
теориялық жəне практикалық нəтижелері халықаралық конференцияларда 
талқыланды: 

1. Applied art of the Kazakh people. Абай атындағы ҚазҰПУ  90-
жыл.арналған «Заманауи өнер мен білім беру. Ұлттық жəне ғаламдық 
педагогикалық білім беру мəнмəтінінде: мəселелері, тенденциялары мен 
келешегі» атты халықаралық ғылыми -тəжірибелік конференция. 27 ақпан, 
2018ж. 

2. Сəндік қолданбалы өнер саласындағы кесте тігу жəне көркемдеп тігу 
өнері. Абай атындағы ҚазҰПУ  90-жыл. Арналған «Бəсекеге қабілетті жоғары 
педагогикалық білім беруді қалыптастырудың əдіснамасы мен практикасы» 
атты халықаралық ғылыми -тəжірибелік конференция. 20 сəуір 2018 ж. 

3. Философская основа изделий декоративно-прикладного искусства 
казахов декорированных вышивкой. Материалы   IV Международной научно-
практической  конференции «Global Science and innovations 2019: Central Asia»  
Астана -2019. 

4. Студенттердің көркемдік шығармашы лық əлеуетін дамытудың 
теориялық мəні. Материал Международной конференции для магистрантов, 
аспирантов, докторантов и молодых ученых на тему: «Актуальные проблемы 
социально-экономического развития общества: взгляд молодежи» 4-5 марта 
2019г. Астана. 

5. Развитие творческого потенциала студентов в обучение компьютерной 
вышивке. Материал Международной конференции для учителей и педагогов 
«Современный педагогический процесс: содержание, методы, приемы, формы»  
21-22 января  2019г. Астана. 

6. Қолданбалы өнердегі қазақтың ұлттық оюларының көркемдік жəне 
тарихи анализін талдау. Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршы»,  «Көркемөнерден 
білім беру: өнер – теориясы - əдістемесі» сериясы № 4 (49), 2016ж. 

7. Декорирование изделий декоративно–прикладного искусства 
вышивкой. Абай атындағы ҚазҰПУ «Хабаршы»,«Көркемөнерден білім беру» 
сериясы № 1 (46), 2016ж.  

8. Батиктің түрлері мен жасалу технологияларының ерекшеліктері. Абай 
атындағы ҚазҰПУ «Хабаршы»,  «Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы - 
əдістемесі» сериясы № 1 (50), 2017ж. 

9. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment - Volume 7, 
No.3, 2019. – P. 157-161    

10. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment - Volume 8, 
No.4,  2020. – P. 799-804     

Жарияланымдар. Диссертациялық жұмыстың мазмұны 23 еңбекте 
жарияланды. Соның ішінде 4 мақала ҚР БжҒМ Білім жəне ғылым 
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саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда, 3 Scopus 
базасына енген шетелдік басылымдарда, 9 халықаралық ғылыми 
конференциялар жинақтарында, оның ішінде 5 алыс-жақын шетелдік 
халықаралық ғылыми конференцияда,2 оқу-əдістемелік құралда жарияланды.  

Диссертацияның зерттеу нəтижелерінің сенімділігі, мақұлдануы, 
тəжірибеге ендірілуі философия, өнертану, психология жəне педагогика 
саласындағы еңбектердегі теориялық жəне əдіснамалық қағидаларға 
негізделуімен, түйінді теориялық тұжырымдарды басшылыққа алуымен, 
зерттеу мақсатына сай келетін əдіс-тəсілдерді қолдануымен, тəжірибелік-
эксперимент жұмысының мақсатқа сəйкестігімен, нəтижелерін статистикалық 
математикалық өңдеуімен жəне қол жеткізген нəтижелерді қорытындылауымен 
қамтамасыздандырылды. 

Диссертацияның құрылымы. Диссертация кіріспеден, үш тараудан, 
қорытындыдан, пайдаланылған əдебиеттер тізімі мен қосымшадан тұрады. 

Кіріспе бөлімінде зерттеудің ғылыми аппараты, тақырыптың өзектілігі: 
мақсаты, нысаны, пəні, ғылыми болжамы, міндеттері, жетекші идеясы, 
теориялық-əдіснамалық негіздері, зерттеу көздері, кезеңдері, əдістері, зерттеу 
базасы, ғылыми-теориялық жаңалығы мен практикалық маңыздылығы, 
қорғауға ұсынылатын қағидалар жəне зерттеуді тəжірибелік-эксперименттен 
өткізу кезеңдері анықталып, көрсетіледі. 

«Студенттердің көркемдік-шығармашылық әлеуетін ұлттық кестені 
оқыту үдерісінде дамытудың теориялық-әдіснамалық негіздері» атты 
бірінші тарауда философия, өнертану, психология, педагогика ғылымы 
саласындағы əдебиеттерге, отандық жəне шетелдік ғалымдардың зерттеулеріне 
талдау жасау негізінде зерттеу проблемасының теориялық негіздері анықталды. 
Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 
үдерісінде дамытудың мəні мен əдіснамалық тұғырлары анықталды. 
«Шығармашылық», «көркемдік-шығармашылық», «көркемдік-шығармашылық 
əлеует» ұғымдары нақтыланды. Ұлттық кестенің студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытудағы рөлі  айқындалып мазмұндалды. 

«Ұлттық кесте - студенттердің көркемдік-шығармашылық әлеуетін 
дамыту құралы» атты екінші бөлімде студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетінің құрылымы мен мазмұны анықталып, сипаттамасы 
берілді. Ұлттық кестені оқыту үдерісінің студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытудағы мүмкіндіктері айқындалды. 
Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 
үдерісінде дамытудың  құрылымдық-мазмұндық моделі  жасалды. 
Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық кестені оқыту 
үдерісінде дамуының  өлшемдері мен көрсеткіштері, деңгейлері айқындалды.  

«Студенттердің көркемдік-шығармашылық әлеуетін ұлттық кестені 
оқыту үдерісінде дамытудың тәжірибелік-эксперимент жұмысы» атты 
үшінші тарауда  студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін ұлттық 
кестені оқыту үдерісінде дамытудың диагностикасы анықталып, мазмұндалды. 
Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың əдістемесі 
жасалып, мазмұны беріледі. Әдістеменің тиімділігі тəжірибелік-эксперимент 
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негізінде тексеріліп, оның мазмұны мен динамикасы, нəтижелері мазмұндалды. 
Зерттеудің ғылыми болжамының дұрыстығы дəлелденіп, зерттеудің мақсаты 
мен міндеттері шешімінің жүзеге асырылуы баяндалды. 

Қорытындыда зерттеудің негізгі жаңалықтары, нəтижелері 
тұжырымдалады, əдістемелік ұсыныстар ұсынылады, теориялық жəне 
эксперименттік жұмыстардың нəтижелері негізінде тұжырымдар мен зерттеу 
проблемасының келешегі бағытталған  зерттеу перспективасы ұсынылды. 

Қосымшада тəжірибелік-эксперимент жұмысында пайдаланылған  
материалдар берілді. 
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1 СТУДЕНТТЕРДІҢ КӨРКЕМДІК-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН 
ҰЛТТЫҚ КЕСТЕНІ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ДАМЫТУДЫҢ 
ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ 

 
1.1  «Шығармашылық», «көркемдік-шығармашылық әлеует» 

ұғымдарының мәні 
Зерттеу проблемасының теориялық-əдіснамалық негіздерін анықтау 

барысында алдымен тақырыптың түйінді ұғымдарын зерттеу пəнімізге сəйкес 
нақтылап алуды жөн санадық. Сол себепті диссертацияда  «шығармашылық», 
«əлеует», «көркемдік-шығармашылық əлеует» ұғымдарының мəнін ашуға ден 
қоямыз.  

Шығармашылық бүгінгі күннің ғана проблемасы емес. Ол ерте дəуірден 
бастап бүгінге дейін зерттеліп келеді. Аристотель, Платон, əл-Фараби, 
Қ.А.Ясауи  жəне т.б. шығармашылық түсінігін тәңірлік құбылыс деп ұғынып, 
шығармашылыққа үйрету мүмкін емес, ол ерекше тұлғаға берілген 
жасаушының сыйы; шығармашылықпен тек дарындылар  ғана айналыса  алады, 
ол барлық адамға бұйыра бермеген деп түсіндіреді . 

XVIII ғасырда Кант шығармашылықты оқытудағы ойлау қабілетінің өнімі 
тұрғысынан талдап көрсетеді. Оның пікірінше, шығармашылық үдеріс адам 
танымы құрылымы элементтерінің сапалық əрекеті болып табылады. Ол 
шығармашылық қабілет адамның сезімдік қабылдауы мен ақыл–ой 
қорытындысын өзара байланыстыратын түйін екендігін негіздейді. Адамның 
шынайы еркіндігін моральдық талаптарға сай шығармашылық бағдарымен 
байланыстырады. Канттың бұл ілімін Ф.В.Шеллинг жалғастырып, 
шығармашылық қабілет ойлау өркениетінің сапалы жəне санадан тыс 
үдерістерінің бірлігінде көрініс беретінін сипаттайды. 

XIX ғасырда А.Бергсон шығармашылық теориясының негізін қалап, 
шығармашылық – жаңаның үздіксіз пайда болуы деп, оның өмірлік мəніне 
тоқталады.Ол шығармашылықты – құрастырудың субъективті əрекетіне 
қарама-қарсы (табиғатта – туу, өсу, жетілу үдерісі; түйсікте – жаңа бейнелердің, 
сезімдердің пайда болуы) үдеріс деп есептейді. Шопенгауэр бұл пікірді қолдай 
отырып, шығармашылық іс-əрекет басқарылмайтын, өздігінен жүзеге асатын 
беймәлім үдеріс деген тұжырым жасайды. Оған керісінше, шығармашылықтың 
əлеуметтік өмірмен байланысы материалистік ілімде көрініс тапты. 

Сонымен, философиялық зерттеулерде шығармашылық екі шешім 
арасындағы  таңдау, оны бағалау мен жаңа мүмкіндіктерді іздестіру 
тұрғысынан қарастырылады. 

Н.А.Бердяев шығармашылық табиғатын талдай отырып, мынадай 
қағидаларды бөліп көрсетеді: шығармашылық үдеріс еркіндік болғанда ғана 
жүзеге асады; шығармашылық дара тұлғалық сипатта көрінеді; 
шығармашылық әлемдік, жалпы адамзаттық, ғарыштық және әлеуметтік 
бағытта болады. 

Демек, біздің тұжырымдауымызша А.Бергсон, Н.А.Бердяев, Б.А.Лезин. 
Ф.Шеллинг, А.Шопенгауэр жəне т.б. шығармашылықты санадан тыс жүретін 
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интуитивтік үдеріс  деп ұғындырып, шығармашылық – барлық адамға тəн, 
адам шығармашылыққа жаратылғанын негіздейді.   

 
Кесте  1 -  Ғалымдардың  «шығармашылық» ұғымына берген анықтамалары 

 
Авторлар Анықтамалары 

Шығармашылық дегеніміз ... 
Г.Ф.Гегель     «...  табиғаттағы жəне рухани əлемдегі қарама–

қайшылықтарды шешуге бағытталған əдіс»  
К.С.Станиславский  «... оның бірінші жəне ең негізгі қозғаушысы – сезім 

болатын, оның шыңындағы  адам керемет қуанышқа 
бөленетін, оны ешбір бақытты сəтпен салыстыруға 
болмайтын, адам əндетіп, билеп кететін күй»  

Луи Пастер        “... ол адам жанында өзі басынан өткізе алатын ұлы 
тояттану сезімін туғызады. Шығармашылық  белгілі бір 
сезім саласына қатысты бола тұра, ақыл-ой іс-əрекетінің 
жемісі болып табылады. Шығармашылық  адам 
қабілетінің ең тұрақтыларының бірі болып, ол ең бір 
қолайсыз жағдайларда да өмір сүруін тоқтатпайды жəне 
ол кез-келген кедергілерге қарсы тұра алады”  

В.А.Энгельгардт  «...  ол адамға табиғаттың шексіз ұзақ эволюциялық 
даму жолындағы берген ең жоғарғы сыйы, адам 
шығармашылық үшін жаратылған»  

А.Ребер  «... ерекше жəне жаңа шешімдерге, ойларға, 
қағидаларға, теорияларға, көркем формаға немесе өнімге 
келтіретін психологиялық үдеріс»  

Б.Д.Эльконин   «... бұл ерекше тұрғыдағы жасампаздық, жаңадан 
жасалған нəрсе, өзінің сонылығымен, ерекшелігімен 
өзгешеленетін болса, өзін-өзі куəландыратын, 
дəлелдейтін болса, онда бұл нəрсені туғызған 
шығармашылық акт туралы сөз қозғауға болады»  

В.Сухомлинский  «... бұл білімдер жинағы емес, ол интеллектің ерекше 
бағыттылығы. Шығармашылық бұл тұлғаның рухани 
əлемде өзін көрсету іс-əрекеті»  

Д.Б.Богоявленская  «... белгінің өз бастамасы бойынша берілген 
талаптар шегінен шыға отырып жасалған кез-келген іс-
əрекеттің дамуы»  

Л.С.Выготский 
 

«...  жаңалық ашатын əрекет»  

Б.И.Коротяев  « ...ойдың жеке-даралығы, əдеттегіден тыс жауап 
табу; жаңашылдық...» 

Ш.Т.Таубаева «..адамның белсенділігі мен дербестігінің жəне қиял-
ойын іске асырудың жоғары формасы..» 

Ж.Ы.Намазбаева «.. адамның маңызды ой-тұжырымның бірізділігі 
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негізінде  логикалық жүйенің жəне интуициялық 
сезімнің, оралымды, логикалық ойлаудың ерекше 
тəсілдерінің іске асуы..» 

 
Шығармашылық проблемасына байланысты психология ғылымында да 

көптеген зерттеулер орындалған, оның ішінде К.А.Абульханова–Славская, 
В.А.Крутецкий, Я.А.Пономарев, А.Н.Лук, В.М.Теплов жəне т.б. ғалымдар 
зерттеулерінің маңыздылығы жоғары [114;120;128;136]. Олар шығармашылық 
− индивидтің психикасында білімді қолдану мен түрлендіру үдерістерінің  
ерекшеліктерімен байланысты үдеріс екендігін жоққа шығармайды. Қазіргі 
кезеңде шығармашылықтың табиғаты туралы  олардың пікірлері бір ортақ 
арнаға тоғыспай отырса да, барлығы бірдей шығармашылықты іс-əрекет 
тұрғысынан қарастырған. Мұндағы іс-əрекет өнімін шығармашылық ретінде 
бағалау өлшемдерінің қатарында жаңашылдықты, ерекшелікті, мәнділікті 
жəне т.б. айтуға болады.  

Б.И.Коротяев шығармашылықтың сырттай көрінісі – тұлғаның білімді өз 
бетінше игеруі жəне оны іс-əрекетте қолдана білуі. Ол мынадай  негізгі 
көрсеткіштермен айқындалатынын анықтайды: 

- ойдың жеке-даралығы, əдеттегіден тыс жауап табу; жаңашылдық; 
- ойдың жүйріктігі – кейбір талаптарға сəйкес уақыт бірлігінде пайда 

болатын ассоциациялық идеялар саны; 
- ассоциациялық байланыстардың пайда болуының жылдамдығы жəне 

дамуы; 
- мəселенің өзектілігі, əдеттен тыс шешімі [137,б. 159]. 
Шығармашылыққа осындай көзқарастар Ш.Таубаева, Р.С.Омарова, 

Қ.Ж.Бұзаубақова, Б.А.Тұрғынбаева жəне қазақстандық ғалымдар еңбектерінде 
де көрініс тапқан [114,с. 145]. Ғалымдар шығармашылық пен еркіндіктің 
диалектикалық түсінігінің қалыптасу деңгейін қарастыра отырып, 
шығармашылық үдерістің əлеуметтік қатынастармен байланысын көрсетеді 
жəне шығармашылыққа адамның рухани мəдениетін дамытудың шарты 
тұрғысынан  талдау жасайды. Олар шығармашылықты – адамның белсенділігі 
мен дербестігінің жəне қиял-ойын іске асырудың жоғары формасы деп, оның 
маңызды ой-тұжырымның бірізділігі негізінде  логикалық жүйенің жəне 
интуициялық сезімнің, оралымды, логикалық ойлаудың ерекше тəсілдерінің 
іске асуы болып табылатындығына тоқталған. 

Шығармашылық ұғымы туралы жоғарыда айтып өткен ойлар ғылыми 
əдебиеттерде осы түсініктің мазмұнына қарай  төрт бағыты  
қалыптасқандығын айқындайды:  тәңірлік құбылыс  (Аристотель, Платон, əл-
Фараби, Қ.А.Яссауи  жəне т.б.); санадан тыс жүретін интуитивтік үдеріс 
(А.Бергсон, Н.А.Бердяев, Б.А.Лезин. Ф.Шеллинг, А.Шопенгауэр жəне т.б.); іс-
əрекет (С.Т.Шацкий, Л.И.Божович, жəне т.б.); жеке тұлғаны қалыптастыру 
құралы  (Ш.Т.Таубаева,Қ.Ж.Бұзаубақова, Р.С.Омарова, жəне т.б.). 

Осыл ойлардың ішіндегі шығармашылықты  «санадан тыс жүретін 
интуитивтік үдеріс» деген оймен келісе отырып, диссертацияда оны іс-əрекет 
жəне жеке тұлғаны қалыптастыру құралы тұрғысынан зерделенген зерттеулерді 
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негізге аламыз. Сондай-ақ, өз зерттеу пəнімізге орай шығармашылықты -  
адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылысы, ізденіс жасау əрекеті, 
оның заңдылықтарын оқып-біліп, үйрене алатын кəсіби іс-əрекетінің құрамдас 
бөлігі тұрғысынан қарастырамыз. 

Шығармашылықтың деңгейлері мен даму кезеңдері де ғалымдардың 
еңбектерінде көрініс тапты. Мəселен, Г.Гиргинов «шығармашылық» түсінігін 
талдай отырып, оның əртүрлі деңгейлеріне жəне түрлеріне назар аударады. «Кең 
мағынасында «шығармашылық» қабілеті немесе бірінші деңгейдің 
шығармашылығы адамның ойлауына жəне адамгершілік тəжірибесіне тəн 
болып табылады, оның барысында: 

1) Объективті шындықта жоқ заттар мен құбылыстардың нысандары 
қалыптасатындығын; 

2) адамзаттың материалдық жəне рухани еңбектері одан əрі дамиды жəне 
жетілетіндігін; 

3) субъективті қайта құрудың əдістері, формасы, құралдары 
жасалатындығын айтады. Тар мағынада шығармашылық немесе екінші 
деңгейдегі шығармашылық адамның ойлауына жəне адамгершілік əрекеттеріне 
жоғары талаптар қояды» деп көрсетеді. 

Шығармашылықты адам іс-əрекетінің  белгілі бір түрі ретінде, «жаңалық» 
жəне «əлеуметтік маңызды» белгілерімен бірге талдау кезінде «прогрессивтік» 
белгісін анықтау керек, өйткені əртүрлі əлеуметтік топтар үшін əлеуметтік 
маңызы əртүрлі болады. Бұл белгі көбінесе еленбейді немесе тіпті танылмайды. 

Осылайша, шығармашылық адам іс-əрекетінің бір түрі ретінде 
кіріктірушілік бірлікте көрінетін айрықша маңызды ерекшеліктермен 
сипатталады. Шығармашылық – адамның іс-əрекеті, оған келесі сипаттар тəн: 

- проблемалық жағдайдың немесе шығармашылық тапсырманың қарама-
қайшылықтарының болуы; 

- əлеуметтік жəне жеке маңыздылығы мен прогрессивтілігі, яғни, ол қоғам 
мен жеке тұлғаның дамуына үлес қосады; 

- объективті (əлеуметтік, материалдық) шығармашылық үшін 
алғышарттардың, жағдайлардың болуы; 

- субъективті (жеке қасиеттер - білім, дағдылар, əсіресе жағымды 
мотивация, жеке тұлғаның шығармашылық мүмкіндіктері) шығармашылық 
үшін алғышарттар болуы; 

- үдерістің немесе нəтиженің жаңалығы мен ерекшелігі. 
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, шығармашылықты қарама-

қайшылыққа (шығармашылық проблеманы шешу) бағытталған объективті іс-
əрекеттің бірі ретінде анықтауға болады, ол үшін объективті (əлеуметтік, 
материалдық жəне субъективті жеке жағдайлар (білім, дағды, шығармашылық 
қабілеттер) қажет, оның нəтижесі жаңа жəне түпнұсқада, жеке жəне əлеуметтік 
маңызы бар, сондай-ақ прогрессивті болуы керек. 

Сондай-ақ, «шығармашылық» ұғымын  талдау нəтижесінде біз, 
төмендегідей қорытындыға келдік. Шығармашылықты тек еңбек жəне 
құрастырмалы-көркем білім дағдыларды үйрететін пəн ретінде қарастырмай, 
ойларды, түйсіктік іс-əрекетті қалыптастыратын пəн ретінде қарастыру керек. 
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Оған берілген анықтамалар сан қилы, сондықтан да  шығармашылық 
анықтамалары  күрделі талдауды қажет етеді.  Оларды талдай келе барлығына 
ортақ болатын бір белгіні анықтауға болады, ол əйтеуір бір жаңаның, 
ерекшеліктің  жасалуы. Шығармашылық - өте күрделі психологиялық үдеріс. 
Ол тек адамға ғана тəн іс-əрекет. Демек, оны төмендегідей ерекшеліктермен 
сипатталатын адам əрекеті деуге болады:  

- шығармашылықтағы қарама-қайшылықтардың болуы;  
- əлеуметтік жəне жеке адамға деген мəннің болуы;  
- шығармашылыққа арналған шарттардың, жағдайдың болуы; 
- шығармашылық тұлғаның жекелік қасиеттерінің болуы;  
- нəтиженің жаңалығы, сонылығы.  
Осы айтылған ойларды қорытындылай отырып, «шығармашылық» 

ұғымының мазмұны «шығару», «іздену», «жаңаны ойлап табу» деген мағынаны 
білдіреді.  Осыған орай, шығармашылық туралы  анықтамаларды үш топқа 
топтастыруға болады: 

1) Шығармашылық – тұлғаның танымдық ынталануын, қажеттіліктері мен 
ізденімпаздығын қамтитын, өзін-өзі дамытуды  танымдық қызығушылықтар 
негізінде жаңа нəтижеге жетуге талаптандыратын іс-әрекеті. 

2) Шығармашылық – тұлғаның танымдық бағдары негізінде 
психологиялық сапаларын дамыта отырып, оқыту үдерісінің мақсатты 
жүйесімен сабақтас жүретін, жаңа сапалық құндылықтарға жетелейтін рухани 
интеллектуалдық үдеріс. 

3) Шығармашылық – тұлғаның ішкі когнитивтік үдерістерін, яғни түйсік, 
қабылдау, ес, ойлау, қиялдау əрекеттерін қамтитын белсенділік формасы. 

Сонымен біздің тұжырымдауымызша шығармашылық дегеніміз адамның 
мақсатқа бағытталған жаңаны табу іс-әрекетінде көрініс табатын 
ізденімпаздығы, табандылығы, ерік-жігері, ақыл-ойы, эмоционалдық сезімі, 
креативтілігі мен белсенділігінің кіріктірілген күйі.  

Шығармашылық  кезеңдермен жүзеге асады. Осы тұрғыдан В.А.Моляко 
шығармашылық іс-əрекет үдерісін келесі кезеңдермен іске асатындығын 
тізбектейді: 

1)  адамның проблемалық ахуалмен кездесуі; 
2) проблемалық ахуалды ұғынуы жəне проблеманы тұжырымдауы; 
3) оны шешудің болжамын анықтауы; 
4) анықталған болжамдарды тексеру; 
5) алынған нəтижелерді талдау; 
6) алынған нəтижелерді ендіру  
Шығармашылықты біз зерттеу пəніне сəйкес  көркем шығармашылық 

үдеріс ретінде кең мағынасында қарастырар болсақ  – бұл жаңа жəне қоғам 
үшін маңызды құндылықтарды (өнімдер жəне идеялар) жасау болып табылады. 
Бұл үдеріс бірнеше кезеңнен, буындардан, сатылардан құралады. Бүгінгі таңда 
əр түрлі шығармашылық іс-əрекет түрлеріне тəн процессуалдық 
сипаттамалардың теңдігі айқын болып отыр. Сонымен, И.С.Кон 
шығармашылық үдерістің екі кезеңін бөліп көрсетеді. Біріншісі – инкубация, 
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идеяның жетілуі жəне іздеу. Ол сананың қатысуысыз жүзеге асырылады. Екінгі 
кезең бисоциативті акт  (инсайт) түрінде болады [117].     

Француз психологы Т.Рибо ойлап табу процесінің үш кезеңді сызбасын 
ұсынған, мұнда бірінші кезең – біршама ұзақ жалпы дайындық (санасыз 
жұмыс), екінші кезең – өнертабыс немесе жаңалықтың пайда болуы 
(шабыттану), үшінші – өнертабыс теориясын қалыптастыру жəне дамыту, 
сонымен қатар, оны іс жүзінде тексеру.  

Педагогикада шығармашылық үдерістің негізгі кезеңдері В.С.Шубинский 
еңбектерінде толық мазмұндалған, мұнда шығармашылық үдеріс үш кезеңге 
бөлінген жəне олардың əрқайсысы жеке буындардан құралады [118].   

1 кезең дайындық кезеңі – буындары: 1) жаңалықпен танысу; 2) жасырын 
санасыз жұмыспен жəне «шығармашылық қиыншылықпен» сипатталатын 
шығармашылық белгісіздік; 3) шығармашылық жағдайдың туындауы. 

2 кезең эвристикалық кезең – буындары: 1) эвристика буыны – мəселенің 
шешімін табу стратегиясын сезіну; 2) шешімді дамыту. 

3 кезең қорытындылаушы кезең – əр түрлі шығармашылық формаларында 
сынау, растау жəне нəтижені жүзеге асыру буындарын қамтиды. 

Ал енді «көркемдік-шығармашылық əлеует» ұғымына мəн беретін болсақ, 
бұл түсінік көркемдік іс-әрекеттің сипаттамасына қарай нақтыланады. Олай 
дейтініміз: 

- шығармашылық іс-əрекеттің, оның материалдық формасының өнімі, яғни 
нəтижесі қандай да бір көркем туынды; 

-  көркем туындыны жасау, көркемдік қабылдау – бұл шығармашылық 
үдеріс; 

- көркемдік іс-әрекет үдерісінде адамның шығармашылық қабілеттері 
қалыптасады жəне дамиды; 

- көркемдік іс-әрекет шығармашылық ұстанымдарына негізделеді; 
- көркемдік іс-әрекет шығармашылық іс-əрекет секілді – көп қызметті 

атқарады. 
Осылайша, көркемдік іс-əрекет біздің түсінігімізде адамның 

шығармашылық іс-əрекетінің ерекше түрі болып табылады жəне аталған 
зерттеуде ол көркемдік-шығармашылық іс-əрекет ретінде ұсынылады. 
Сəйкесінше, «көркемдік-шығармашылық әлеует» мəнін анықтауда 
«шығармашылық» ұғымын тіркестіру өнерге қатысын, көркемдік іс-әрекеттің 
ішкі күшін жүзеге асыру бағытын көрсетеді. Сол себепті тұлғаның көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамыту мəселесін біз  «көркемдік», «көркемдік-
шығармашылық іс-əрекет» ұғымдарының мəнін зерттеу негізінде жəне онымен 
тығыз байланыста қарастыратын боламыз. Бұл жағдайда бізді тек көркемдік іс-
əрекеттің нəтижесі ғана емес оның студент тұлғасының дамуына ықпалы да 
қызығушылық тудырады. 

Көркемдік-шығармашылық іс-əрекеттің дамуы мəселесі тұлғаның 
қалыптасу шарты ретінде тұлғадан тіршілік əрекетінің барлық салаларында 
шығармашылық белсенділігін арттыруын талап ететін уақыттың  талабы. 
Көркемдік-шығармашылық іс-əрекет мəселесінің бастауы іс-əрекеттің 
философия, психология, эстетика жəне психологияда қалыптасқан пəнаралық 
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іргелі ұғымын ашуда жатыр. Аристотель, Б.Г.Анапьев, Л.С.Выготский, 
Г.Гегель, Л.А.Закс, А.Я.Зись, М.С.Каган, А.А.Мелик-Нашаев, Б.М.Неменский, 
А.А.Радугин, Б.П.Юсовтың жəне басқа да ғалымдардың зерттеулері көркемдік-
шығармашылық іс-əрекет адамның іс-əрекетінің басқа түрлерімен 
салыстырғанда мəдениеттің маңызды салаларының бірі болып табылатынын 
көрсетеді. 

Көркемдік-шығармашылық іс-əрекет мəселесін зерттей отырып, біз «өнер» 
ұғымына тоқталамыз. Бұл ұғымның үш түрлі мағынасын бөліп көрсетуге 
болады, олар бір-бірімен өзара тығыз байланысты, алайда, көлемі мен мазмұны 
жағынан ерекше болып табылады.  

Кең мағынасында «өнер» кез келген шеберлік, техникалық тұрғыда 
сауатты орындалған әрекетті білдіреді, оның нəтижесі табиғи нəрсемен 
салыстырғанда жасанды болады. Осы мағынасы ежелгі грек тіліндегі «технэ» - 
өнер, шеберлік сөзінен келіп шығады [119;121;146;150].   

Екіншіден, неғұрлым тар мағынасы «өнер» «сұлулық заңдары бойынша» 
шығармашылық болып табылады. Мұндай шығармашылық адам іс-əрекетінің 
кең шеңберіне: пайдалы заттар жасау, қоғамдық жəне жеке тұрмысты 
ұйымдастыру, күнделікті əрекеті жəне адамдармен қатынастағы мəдениетіне 
қатысты болады, қазіргі уақытта «сұлулық заңдары бойынша» шығармашылық 
дизайн, эргономика жəне т.б. салаларда кеңінен қолданылады.   

Ең соңында, шығармашылық əрекеттің ерекше түрі – көркем 
шығармашылықтың өзі, оның жемісі арнайы рухани-эстетикалық 
құндылықтар болып табылады, олар көркемдік-шығармашылық іс-əрекеттің 
нақты өнімі, оның материалдық формасы болады. 

Осылайша, теориялық талдау логикасында көркемдік-шығармашылық іс-
əрекет түсінігі нақтылықты көркемдік-бейнелі шығаруға қабілетті адам 
психикасының құрылымында болады. Эстетикада адамның психикасының 
аталған қабілеті бейнелі ойлау, шығармашылық қиял, эмоциялық өзін-өзі 
көрсету, яғни объективті ақиқатты көркем-бейнелі көрсету деп аталады.  Адам 
психикасының аталған барлық элементтері бірге əрекет етеді жəне бір – бірінен 
тек теориялық талдауда ғана ерекшеленеді. Осы бірлікті көркемдік деп атайды. 

М.С.Каган көркемдікті адамның көркем шығармашылығында 
қалыптасатын рухани-материалдық болмыс ретінде анықтайды, олар осы 
шығармашылықты көркемдік қабылдау процесінде таратылады жəне 
байытылады [121,б. 78].  Көркемдік-шығармашылық іс-əрекет қандай да бір 
адамның өмір сүру тəсілі ретінде оның дүниені эмоциялық-сезімдік, көркемдік-
бейнелі қабылдауға мүмкіндік береді. Мұнда  танымдық, түрлендіру, 
құндылық-бағдарлы іс-əрекет жəне қатынас энергиясы бірігетін болады. 
Көркемдік іс-əрекет адамның іс-əрекеті ағынының бір бөлігі ретінде «дүниеге 
көзқарастың өткізгіші» болып қызмет атқарады. 

Педагогикалық тұрғыдан көркемдік-шығармашылық іс-əрекетті талдау 
барысында келесі жағдайларды айта кету керек. Г.С.Битищев, М.М.Бахтин, 
Л.С.Выготский, А.Я.Зись, М.С.Каган, А.А.Мелик-Пашаев, О.В.Фольт 
зерттеулерінде көркемдік-шығармашылық іс-əрекетті зерттеудің неғұрлым 
жағдаяттық мəселелері ұсынылған. Педагогика ғылымы басқа ғылымдардың 
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тұжырымдарын жинақтай отырып, көркемдік-шығармашылық іс-əрекеттің 
технологиялық қырын зерттейді. Оның зерттеу пəні көркемдік-шығармашылық 
іс-əрекет үдерісінің өзі, оның шарттары мен ішкі даму резервтері, əр түрлі 
психологиялық құрылымдардың даму деңгейлері болады. 

Осыған байланысты, белгілі психологтардың еңбектерінде баланың 
қабылдау психологиясымен өзара байланысты көркемдік іс-əрекеттегі тұлғалық 
дамуының жекелеген маңызды аспектілеріне, дарынды балаларды эстетикалық 
жəне көркемдік дайындау мəселесіне, шығармашылық психологиясына талдау 
жасалады  [126-129].    

А.В.Усованың зерттеулері адамға табысты көркемдік даму үшін 
шығармашылық іс-əрекеттің үш түрін үйлестіру қажет екенін көрсеткен   

- өнерді тұтыну; 
- өнертану білімін меңгеру; 
- өз бетінде көркем шығармашылықта күшін сынау [130].    
Көркемдік шығармашылық іс-əрекет орындау сипаты мен нәтижесі 

бойынша екі түрлі болуы мүмкін: көркемдік-танымдық жəне көркемдік-
шығармашылық. Осы екі түрдің əрқайсысының мазмұны жəне өнер саласы 
бойынша жəне оларға сəйкес қандай да бір өнер əдеби, музыкалық, театр, 
хореографиялық жəне бейнелеу іс-əрекеттеріне жіктеледі. 

Көркемдік-шығармашылық іс-əрекет тұлғаның қосылу сипаты бойынша 
авторлық жəне орындаушылық болуы мүмкін. Шығармашыл тұлғаны 
қалыптастыру үшін баланы көркемдік іс-əрекеттің əр алуан түрлеріне неғұрлым 
белсенді жəне ерте араластыру керек. Бұл жағдайда көркемдік іс-əрекетті 
ғылыми зерттеу негіздерінің бірі тұлғаның, оның қабілеттері мен 
нышандарының жəне көркем шығармашылықтың өзара байланысы болып 
табылады.  

Көркемдік-шығармашылық қабілеттер туралы зерттеу барысында 
ғалымдардың қабілеттің пайда болуы мен дамуы туралы  пікірлерінің бір-біріне 
кереғарлығы да бар екендігі белгілі. Ол қабілеттің туа бітеді ме, əлде жүре 
пайда болады ма, деген сұрақтар айналысындағы пікірлерден кқрінеді. 
Мəселен, бір жағынан «музыкант (математик, ақын) болып туылу керек», 
екінші жағынан «талант бұл 1% қабілет жəне 99% еңбек» дейтін ойларды 
еңбектерден жиі кездестіреміз. Қабілеттердің туа бітуінің (тұқым қуалауы) 
дəлелі тұрғысынан  олардың бала бойынан ерте байқалуы болып табылады. 
Моцарттың музыкалық қабілеттері 3 жасында, Гайднда – 4 жасында 
байқалғаны белгілі, Рафаэль өзін суретші ретінде 8 жасынан бастап танытса, 
Гаусстың математикаға қабілеті 4 жасынан байқалғанын  жəне т.б. айтуға 
болады.  Сонымен қатар, зерттеулерге талдау жасау тұқым қуалау факторымен 
теңдес өсіп өну ортасы факторларының да үлес салмағы бар екенін көрсетеді. 

Көркем шығармашылық қабілетін жеке қабілет ретінде қарастыруға 
болмайды. В.П.Зинченко «белгілі бір өнер түріне шығармашылық қабілеттер 
сананың қандай да бір саласының қызметіне негізделе алмайтынын» 
дəлелдеген. Оларда өз алдына жеке қабілет ретінде қарастыруға болмайды. 
Олар суретшінің танымдық қабілетінің тұтас блогы бар когнитивті сала, 
құндылық бағдарлы эмоциялық сала жəне мақсатқа қол жеткізу жолындағы 
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себеп-салдарлы маңызы бар мотивациялық-ерік саласын қамтиды [131].   
В.Д.Шадриков «адам табиғатынан жалпы қабілеттермен байытылған. Кез 
келген іс-əрекет жалпы қабілеттердің іргетасына негізделеді, олар қызмет 
барысында дамиды. Арнайы қабілеттер де нақтылық талабының ықпалымен 
жеделдік белгісіне ие болған жалпы қабілеттер болып табылады» деп жазған 
[132].    

В.Д.Зинченко көзқарасына келісе отырып, біз көркем шығармашылық 
саласындағы шығармашылық қабілеттерді арнайы белгілері бар көркем 
шығармашылық қабілеттері деген көзқарасты қарастырамыз. В.Л.Дранков 
жалпы жəне арнайы шығармашылық қабілеттердің қатынасы жөнінде: «Егер 
өнерде жалпы шығармашылық қабілеттер көркем бейнені қалыптастыруға 
бейім болатын болса, оны жетілген көркемдік формада орындау үшін арнайы 
қабілеттер қажет болады» деп атап көрсеткен [131,с. 8-15]. Осы жағдайды 
С.Л.Рубинштейн, Ю.А.Самарин, Г.С.Абрамов зерттеулері де дəлелдейді- 
арнайы қабілеттерді тек жалпы қабілеттер əсері күшейген жағдайда ғана 
меңгеру мүмкін болады. Адамның жалпы жəне арнайы қабілеттерінің 
қарқынды бір мезгілде дамуы жəне өзара кірігуі (көркемдік) оның көркемдік-
шығармашылық əлеуетін анықтайды [134,135].    

Педагогикалық сөздікте көркемдік қабілеттерге өнер саласында қабылдау 
мен орындаудың жоғары сапасының шарты болып табылатын жеке 
ерекшеліктер ретінде анықтама берілген. Сол себепті көркемдік 
шығармашылыққа қабілетті тұлғаның көркемдік-шығармашылық іс-əрекеті 
жəне көркемдік-танымдық іс-əрекетін табысты жүзеге асыруының субъективті 
шарты болып табылатын жеке ерекшелігі ретінде қарастыратын боламыз. 

Көркемдік-шығармашылық іс-əрекет – ақиқатты рухани-практикалық 
меңгерумен байланысты əлеуметтік үдеріс, ол іс-əрекеттің мазмұнын, оның 
гуманитарлық бағытын жүзеге асыруға мүмкіндік береді; 

1. көркемдік-шығармашылық іс-əрекет тұлғаның мәдениеттанушылық 
қызметін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді жəне ол философияда мəдениетті 
жасау қабілеті ретінде сипатталады; 

2. көркемдік-шығармашылық іс-əрекет – əлеуметтік-психологиялық 
құбылыс, ол тұлғаның күрделі жəне ішке бағытталған танымдық бағалау жəне 
коммуникациялық мотивация процесінде эмоциялық-эстетикалық белсенділігін 
анықтайды; 

3. көркемдік-шығармашылық іс-əрекет тұлғаның   соңғы өнімге, нəтижеге 
(өнер туындысы) қол жеткізудегі кешенді қабілетін дамытады, ол келесілерді 
қамтамасыз етеді: 

- дүниені көркемдік-бейнелі меңгеру қабілеті, мұнда объект жəне субъект, 
сонымен қатар, субъектіге дүние туралы құндылықты ақпарат ретінде қатынас 
бірігетін болады; 

- көркемдік нақтылықты жасау қабілеті, ол көрнекті, пəндік-имитациялық, 
өздігінен жылжитын бейнелер түрінде болады; 

- өнер тілін пайдалану қабілеті, яғни дүниені жəне өзінің оған деген 
қатынасын нақты сезімдік материалда бейнелі көрсету қабілеті. 
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4. көркемдік-шығармашылық іс-əрекет – бұл адамның іс-əрекетінің ерекше 
түрі, оның барысында адам өзін-өзі дамытып, өзін-өзі көрсету арқылы 
объективті-қоғамдық жəне субъективті-тұлғалық маңызы бар рухани 
құндылықтар қалыптастыра алады. 

5. көркемдік-шығармашылық іс-əрекет тұлғаның тұтас дүниеге көзқарасын 
дамытады, оның көрінісі ырғақ сезімі, форма сезімі, стиль сезімі, эстетикалық 
бағалау қабілеті, тұлғаның психологиялық түрлену қабілеті – икемділік, сөйлеу 
жəне қозғалыс аппаратын басқару мен үйлестіру қабілеті болып табылады. 

6. көркемдік-шығармашылық іс-əрекет – бұл тұлғаның өзін-өзі жүзеге 
асыруы мен көрсетуінің жоғары формасы, оған адамның барлық физикалық 
жəне рухани күші жұмсалады. 

Сонымен, көркемдік-шығармашылық іс-əрекет мəселесін жалпылама 
талдау барысында біздер оның адамның іс-əрекетінің ерекше түрі ретінде 
қарастырылуы мүмкін екенін анықтадық, оған: тұлғаның жалпы көркемдік-
эстетикалық бағытының болуы, өнерге жəне шығармашылыққа 
қанағаттанбайтын жəне перманентті қажеттіліктің болуы, іс-əрекеттің 
əлеуметтік-мəдени жəне тұлғалық маңыздылығы, тұлғалық алғышарттардың 
болуы (арнайы қабілеттер және психологиялық қасиет), сонымен қатар, 
үдеріс  немесе нәтиженің жаңашылдығы мен бірегейлігі тəн болып келеді. 

Ғылыми əдебиеттерде «көркемдік-шығармашылық әлеует» ұғымы 
жеткілікті зерттелмеген. Зерттеліп отырған алғашқы деректер көздерінен біз 
аталған санаттың қандай да бір нақты анықтамасын таба алмадық. Сол себепті 
«көркемдік-шығармашылық əлеует» ұғымының күрделілігі мен көп аспектілігін 
ашатын əр түрлі теориялық ұстанымдарды синтездеу негізінде оның келесі 
түсіндірмесін ұсынамыз. 

«Әлеует» санаты жалпы ғылыми ұғымдар қатарына жатқызылады, оның 
əдістемелік мəні педагогика үшін аса маңызды болып табылады. Әлеует (латын 
тілінен аударғанда – күш) философияда мүмкіндік, құрал, қор ретінде 
түсіндіріледі. Әлеуеттің педагогикалық қызметі тұлғаның шығармашылық 
əрекетінің бағыттаушы рөлінен көрініс табады, ол тіршілік əрекетінің 
шығармашылық түрленуінің негізі болып табылады. 

Бұл шығармашылық əлеуеттің өзгермейтін, бастапқыда берілген нəрсе 
емес екенін көрсетеді. Ол адамның өзгеруі процесінде, тарихи дамуы 
барысында өзгереді. Адам адамзаттың жиынтық шығармашылық 
қабілеттерімен үздіксіз байып отырады. Бұл адамның шығармашылық 
жасампаз қасиеттері іс-əрекет өнімдері ықпалына ұшырайтынын көрсетеді 
(А.Н.Лук) [136].Осыдан, шығармашылық əлеует – динамикалық, көп деңгейлі 
құбылыс екенін байқауға болады. 

Тұлғаның шығармашылық əлеуеті ұғымын талдап түсіндіруде бір 
жақтылық жоқ. Біреулері тұлғаның шығармашылық əлеуетін адамның дербес 
бағдарламасының негізі ретінде қарастырады (Н.П.Дубинин), басқалары 
кіріктірілген тұлғалық қасиет, тұтас тұлғалық сипаттама ретінде түсіндіреді 
(А.М.Матюшкин, С.Г.Глухова, М.В.Корепанова), үшінші біреулері білім, білік, 
сенім секілді қасиеттердің жиынтығы деп есептейді (С.Р.Евинзон, Т.Г.Браже, 
Л.Г.Устинова) (В.Г.Рындак). 
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Біз тұлғаның əлеуетін психологиялық ресурс ретінде қарастырамыз, 
тіршілік əрекеті барысында оны жүзеге асыру белгілі, тұлға тұрғысынан 
маңызды тұлғалық жетістіктерге алып келеді. 

Көркемдік-шығармашылық әлеует – адамның белгілі бір көркемөнер 
туындысы негізінде эмоционалдық-эстетикалық шығармашылық бағыттағы 
белсенділігі мен тұлғалық қасиеттерінің кіріктірілуін анықтайтын ерекше 
психологиялық құрылым.  

Көркемдік-шығармашылық əлеуеттің тек тұлғаның табиғи ресурстары мен 
резервтерін ғана емес, əлеуметтену жəне үздіксіз білім алу нəтижесінде 
тұлғаның бойында қалыптасқан білімді де қамтитыны белгілі. Көркемдік-
шығармашылық əлеуеттің дамуына оқу-тəрбие жəне сыныптан тыс жұмыстар 
жүйесінің əсерін ескере отырып, В.Г.Рындак  [141], И.П.Подласый [142] 
зерттеулерін негізге ала отырып көркемдік-шығармашылық əлеует құрылымын 
келесі формула түрінде ұсынуға болады: 

ОКШӘ = Әөзг + Әжарт + Ә қос – Әмеңг, 
Мұндағы: 
ОКШӘ – оқушының көркемдік-шығармашылық əлеуеті; 
Әөзг – əлеуеттің өзгермейтін бөлігі, ол тұлғаның туа біткен қабілеттері 

жəне нышандарына негізделеді; 
Әжарт – əлеуеттің жартылай өзгеретін бөлігі, ол тұлғаның табиғи арнайы 

қабілеттеріне жəне білім беру процесінде олардың дамуына негізделеді; 
Әмеңг – шығармашылық көркемдік-шығармашылық іс-əрекет процесінеде 

меңгерілетін (түзілетін) əлеует бөлігі. 
Формуладан көріп отырғанымыздай, шығармашылық əлеуеттің бар болуы 

тек туа біткеннен ғана емес, педагог пен білім алушының шығармашылық 
қабілеттерді дамыту жолындағы ерен еңбегінің нəтижесі де болып табылады. 
Осыған байланысты тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың 
мүмкіндігі жоғары. Мұғалім өз жұмысы үшін жеткілікті педагогикалық күшке 
ие болуы мүмкін, алайда, оқушының бойындағы жасырын қабілеттерін 
анықтауға, оларды дамытуға күш салуға көбірек энергия қажет. Сол себепті 
болашақ бейнелеу өнері пəнінің мұғалімдерінің кəсіби даярлығындағы оқу 
үдерісінде  олардың көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту негізінде 
оларды студенттердің осындай шығармашылық əлеуеттерін дамытуға 
даярлықтарын қалыптастыру қажет.  

Дегенмен, дəстүрлі психологиялық тəсілдің ерекшелігі мұнда адамның 
қабілеті бірқатар психологиялық қасиеттер немесе құрамдауыштардың үйлесімі 
ретінде түсіндіріледі, олардың əрқайсысы іс-əрекеттің белгілі талаптарына 
сəйкес болады. Қандай да бір іс-əрекетке талдау жасай отырып, ғалымдар 
И.И.Ильясова, В.И.Кириенко [144] барынша қарапайым психологиялық 
қасиеттердің қажетті жəне жеткілікті жинағын қалыптастыруға тырысқан 
(эмоционалдық, сезімталдық, қиял, ойлау, фантазия), олардың үйлесімі аталған 
іс-əрекетті табысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан тұлғаның 
музыкалық, бейнелеу, əдеби, хореографиялық қабілеттері зерттелген. 

Зерттеу нəтижелері нақты педагогикалық жұмыс тəжірибелерімен 
расталады: тұлғаның көркем шығармашылыққа қабілетін жеке құрамдауыштар 
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бойынша, мысалы, тек түстің көптеген реңдерін ажырату, заттардың 
пропорциясын дəл бағалау, бейнені эмоциялы түрде көрсету т.б. қабілетін 
жаттықтыру арқылы ғана дамыту мүмкін емес. Қабілеттердің үйлесімі олардың 
қарапайым қосындысы болып табылады, ол құрамдауыштарының қайсысы 
маңызды болуын қарамастан «тұтастық қасиетін көрсетеді». Бұл «тұтастық» 
жəне басты əлеует бөліктерді өзара біріктіреді жəне олардан психиканың 
барлық жеке қасиеттерін байқалады. Оларға көркемдік, музыкалық, бейнелеу 
немесе би қабілеттерінің сипаты мен мəртебесі беріледі. Осындай қатынасты 
дамыту (оны дамытуға жағдай жасау жəне көмек көрсету) педагогтардың басты 
міндеті болуы керек. 

Көркем шығармашылықтың əр алуан түрлеріндебілім алушылардың іс-
əрекетін ұйымдастыру бойынша мақсатты бағытталған жұмыстардың 
қажеттілігі Б.А.Тұрғынбаева, Р.Қ.Ізтілеуова, Т.Жанқұл  жəне т.б. бірқатар 
отандық зерттеушілер жұмыстарында айтылған [145,б. 58].  Тұлғаның 
шығармашылық қабілеттерін дамыту үдерісі оның дербестігі мен 
қайталанбайтындығы жағдайында стихиялы емес, басқарылатын жəне 
реттелетін процесс болуы қажет екені айтылады, оның нəтижесі мен 
табыстылығы педагогикалық күш салуға тəуелді болады. 

Ғалымдардың аталған позициясын қолдай отырып жəне жеке жұмыс 
тəжірибесіне сүйене отырып, білім алушылардың өзін-өзі тиімді дамытуына 
мүмкіндік беретін негізгі қажетті шарттарды атап көрсетеміз: 

- тұлғаның дамуының жас ерекшеліктерін ескеру; 
- табиғи дарынын ескеру; 
- қызықты шығармашылық іс-əрекетті ұйымдастыру; 
- мұғалімнің шығармашылық əлеуетін дамыту; 
- екі жақты өзара əрекеттестік жəне бағалау мен сынаудан бас тарту; 
- оқытудың шығармашылық атмосферасы (белсенді іс-əрекет формаларын 

іздеу жəне дамыту, еркін шешім қабылдау). 
Шығармашылық атмосфера ең алдымен, ойлау мен өзін-өзі көрсету 

еркіндігін, жаңа жəне ерекше нəрсені қабылдауға бағытталуын, тəуелсіздікті 
жəне дербестікті мадақтауды қажет ететінін айта кету керек. 

Тек педагогикалық миссияны осындай сезіну жəне көркемдік –
шығармашылық дамытушы ортаны жоғарыда аталған шарттармен үйлесімде 
қалыптастру ғана болашақ мұғалімінің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
тиімді дамытудың нəтижесіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда 
тұлға жаңа қасиеттерді меңгереді: көркем шығармашылық жəне 
шығармашылық іс-əрекет тұлғалық құндылыққа айналады; шығармашылық 
белсенділік деңгейі (қиял, ойлау, бейнелі ойлау, эмоционалдылық жəне т.б.) 
артады; өзін-өзі дамыту жəне тұлғаның басқа шығармашылық белгілерін 
өзектендіру орын алады. 

Шығармашылық іс-əрекет механизмдері мен тəсілдерін меңгеру  болашақ 
мұғалімнің оқу іс-əрекеті үдерісінде білім мен əдістерді шығармашылық 
тұрғыдан пайдаланған жағдайда ғана орын алатыны айқын. Көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытудың бұл əдістерінің негізінде адамның өз өмірі 
мен іс-əрекетінде шығармашылық əлеуетінің тек аз ғана бөлігін жүзеге 
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асыратындығы жатыр, сол себепті адамның осы жүзеге асырылмаған 
мүмкіндіктерін белсендіру тəсілдерін табу керек. 

Осы тұрғыда шығармашылыққа оқыту мəселесі туындайды, оның мəні 
біздің зерттеуіміз тұрғысынан болашақ бейнелеу өнері мен сызу пəні 
мұғалімінің көркемдік-шығармашылық əлеуетін анықтау жəне өзектендіруге 
негізделеді. Егер бұрын шығармашылық талдауға қол жетімсіз құбылыс ретінде 
қарастырылған болса, қазіргі уақытта белгілі педагогикалық-психологиялық 
шарттарды жүзеге асыру арқылы қандай да бір шығармашылық іс-əрекет түріне 
бейімділігін анықтауға болады. 

Л.С.Выготский жазғандай, «Өнердің шығармашылық актісін оқыту мүмкін 
емес, дегенмен, бұл тəрбиелеушінің оның қалыптастыруы жəне байқалуына 
мүмкіндік жасауын жоққа шығармайды. Түйсіну арқылы біз санасызға кіріге 
аламыз, саналы үдерістерді ұйымдастыра аламыз» [146,б. 159-205].  Бұл үшін 
В.А.Кан-Калик  [147], В.И.Загвязинский [148], В.С.Шубинский [118,б. 
258].Педагогикалық іс-əрекеттің шығармашылық механизмдерін ашып, оларды 
саналы қалыпқа келтіру керек, сəйкесінше, басқара білу керек, - деп есептейді 
Зерттеушілердің аталған көзқарасымен келісе отырып, ғылыми позицияларға 
сүйеніп, қойылған мəселенің шешімін табудың негізгі тəсілдерін ұсынамыз: 

- Педагогикалық іс-əрекет – бұл шығармашылық үдеріс. 
- шығармашылық үдерістер басқарылады, тұлғаның көркемдік-

шығармашылық əлеуетін дамыту механизмдерін білу керек. 
- шедагогика жəне əдістемеде білім алушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға арналған  жеткілікті тəсілдер бар. Аталған тəсілдерді 
меңгеріп, педагогикалық тəжірибеден бөлшектерді емес, идеяны бөліп алып, 
оны жеке шығармашылық тəсілмен байыту керек. 

Сонымен, жоғарыда мазмұндалған психологиялық-педагогикалық 
тұжырымдар бізге «әрбір адамның бойында туғаннан әлеуеті болады, оны 
белгілі ортада анықталған жағдайлар арқылы ашу қажет» деп есептеуге негіз 
болып отыр.  Осы көзқарас тұрғысынан, көркемдік-шығармашылық  əлеует 
өнердің барлық салаларында бірыңғай тұлғалық негіз түрінде болады жəне 
адамның көркемдік қабілеттерінің көзі ғана болмай, əлемді көркемдік меңгеру 
саласында оның өзіндік шығармашылық «МЕНІН» жүзеге асыру мүмкіндігі 
болып табылады. Сол себепті, педагогтың басты міндеті жиынтық түрде 
қабілеттердің жұмыс жасайтын құрылымын құрауы тиісті болатын қасиеттер 
тізімін оңтайландыруға емес, нəтижесінде адам психикасының əлеуеті көркем 
шығармашылыққа қабілетке айналатын педагогикалық жəне психологиялық 
жағдайларды зерттеу мен қалыптастыруға негізделуі керек. 

Осылайша, студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың  
əр алуан сипаттамаларын қарастыра келе, Б.М.Неменскийдің идеяларына 
сүйене отырып, «өнерді өсіп келе жатқан адамның жоғары «МЕНІН» 
шығармашылық жүзеге асыру мүмкіндігінің кеңістігіне айналдыру» маңызды 
болып табылады  [150]. Бұл дегеніміз, ең алдымен, балалардың көркемдік, 
эстетикалық дүниеге қатынасын қалыптастыруға баса назар аудару қажет 
екенін көрсетеді, нəтижесінде «өзімен-өзі кездесу үшін» қолайлы жағдай 
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жасалады, олар біздің зерттеудің мəнмəтінінде тұлғаның көркемдік-
шығармашылық əлеуетін ашудың шарты болып табылады. 

Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту үшін алдымен 
оның құрылымы мен мазмұныны анықтап алу қажет. Бұл туралы келесі 1.2 
параграфында негізделіп, мазмұндалады. 
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1.2 Студенттердің көркемдік-шығармашылық әлеуетінің 
құрылымы мен мазмұны  

Алдыңғы 1.1 параграфында айтылып өткендей  əрбір адамның бойында 
шығармашылық əлеует болады,  ал шығармашылық – адам тіршілігінің 
нормасы саналады. Алайда, көп жағдайда көркемдік-дизайнерлік білім беруді 
кəсіби біліктілігінің деңгейі жеткіліксіз адамдар жүзеге асыратындығын да 
жоққа шығаруға болмайды. Мұндай педагог балаларды шығармашылық дамыту 
əдістері мен тəсілдерін оқыту шарттарын олардың оңтайлы əлеуетін 
көкейкестендіру арқылы қамтамасыз ете алмайды. Шығармашылық үдерісті 
ұйымдастырудың заңдылықтарын, балаларды шығармашылық тұрғыдан даму 
механизмдері мен əдістемелерін жетік білмей, олар көп жағдайда өз түйсігін 
басшылыққа алып, нəтижеге «сынау немесе қателіктер» арқылы қол жеткізеді, 
тіпті жете алмауы да мүмкін. Ал бұл болса, студенттік шақта олардың 
көркемдік-шығармашылық тұрғыдан даму құрамдарына, психикалық 
үдерістерінің дамуына тиімді ықпал ету мүмкіндігі бар, бұл бірінішіден. 
Екіншіден, студенттерды тиімді дамытуға кері ықпалын тигізеді. Сол себепті 
болашақ мұғалімдердің студент кезеңінде көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамыту қажеттілігі туындайды.    

(Скопус мақаладан) 
Мектептегі білім берудің басым міндеттерінің бірі - тұлғаны жəне оның 

негізгі мəдениетін, оның ішінде эстетикалық мəдениетін қалыптастыру. Алайда 
өнердің адам тəрбиесіне əсері белгілі дəрежеде оның эстетикалық дамуына 
байланысты. Бұл лайықты дайындығы бар жəне жеткілікті эстетикалық білімді 
адамға ғана рахат əкеледі. 

Қазіргі таңда өнер міндеті - студенттерге қажетті эстетикалық дайындық 
беру, оларды үлкен өнер əлеміне енгізу, оны қоршаған шындықты танудың, 
ойлау қабілетін жəне адамгершілік кемелдігін дамытудың тиімді құралына 
айналдыру. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығы шеңберлік кестеде студенттерді 
эстетикалық тəрбиелеу проблемасының өзектілігін анықтайды. 

Зерттеудің мақсаты теориялық тұрғыдан негізделген жəне кесте үйрету  
сабақтарында студенттерге эстетикалық тəрбие берудің əдіснамалық 
тұжырымдама жасау болып табылады.  

Эстетикалық тəрбиені əртүрлі өлшемдерді қолдану арқылы өзгерту: 
психологиялық, педагогикалық, əлеуметтік компоненттер арқылы жасалады. 
Психологиялық критерийлер студенттердің көркем образдардың қиялындағы 
түпнұсқаны адекватты түрде қалпына келтіріп, оларды қайта жаңғырту, 
сүйсіну, тəжірибе алу жəне талғамның пікірін білдіру қабілетін өлшейді. Бұл 
психикалық процестердің даму дəрежесін оқушының өнер туындыларымен 
жəне шындықтың сұлулығымен қалай жəне қаншалықты қарым-қатынас 
жасайтындығына, оларға қаншалықты эмоционалды түрде жауап беретіндігіне, 
осы туындыларды қалай бағалайтынына жəне өзінің психологиялық күйіне 
қарай анықтауға болады. Аталмыш мəселе, толығымен қамтамас етіліп, 
зерделенді, жəне де нəтижелері шетел баспасында жарық көрді. Мақсат 
негізінде біз келесі зерттеу міндеттерін тұжырымдадық: 
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1.Психологиялық-педагогикалық əдебиеттердегі мəселенің даму дəрежесін 
анықтау. Эстетикалық тəрбие беру процесі туралы оқытушылардың 
көзқарастарын зерттеу. 

2. Студенттерге эстетикалық тəрбие берудің табиғатын, мазмұнын, əдістері 
мен құралдарын қарастыру. 

3. Студенттерге эстетикалық тəрбие берудің тиімді құралдарын анықтап, 
тəжірибе жүзінде тексеріп көрсету. 

Мақсаты мен міндеттеріне сəйкес əр кезеңдерде зерттеу əдістері 
қолданылады: психологиялық, педагогикалық жəне əдістемелік əдебиеттерді 
талдау, теориялық қорыту, модельдеу əдістері; педагогикалық байқау; сұрақ 
қою; эмпирикалық зерттеу деректерін сандық жəне сапалық өңдеу. 

Студенттердің эстетикалық тəрбие мəселелерін шеше отырып, оның 
жүйелі екендігін ескеру керек, яғни сұлулық туралы жаңа білім мен түсініктер 
практикалық біліммен үнемі қолдануы туындап отырады. Біріншіден, 
эстетикалық тəрбие студенттің дамуының белгілі бір кезеңдеріне негізделген. 
Екіншіден, эстетика - бұл барлық жерде кең таралған ғылым. Ол оқытылатын 
барлық пəндерге енеді. Студенттердің танымдық жəне шығармашылық 
қызметіне белгілі бағыт беріп, жан-жақты іс-əрекет барысында олардың рухани 
қажеттіліктерін дамытады жəне қанағаттандырады.  Эстетикалық тəрбие, 
қалыптасып келе жатқан тұлғаның рухани өмірінің барлық салаларын қамтиды 

Мəселен, А.С.Шаров жастардың шығармашылық əлеуетінің жекелеген 
құрамдас бөліктеріне салыстырмалы сипаттама береді: 

1) жастардың өз тұлғасының маңыздылығына талпынысы (17-21 жас 
аралығында) тұрақты, яғни бұл жаста жастар өздерін бағалайды жəне маңызын 
арттыруға талпынысы белсенді болады, бұл ең алдымен, сыртқы түріне, мінез-
құлықтарына жəне жастар субмəдениетінің басқа да атрибуттарына қатысты 
болады; 

2)  бұл жаста шығармашылық құндылықтарына бағдар тұрақты болады. 
Жас адамдар өз шығармашылықтарына талпыныстарында келесі 
құндылықтарға бағдарланады: төзімділік жəне еңбек сүйгіштік, жетістікке қол 
жеткізу, шығармашылық. Олар тəуекелге баруды, қиын тапсырмаларды 
орындауды жақсы көреді жəне жалғыздықтан қорықпайды. Басқалармен 
салыстырғанда студенттер шығармашылық іс-əрекет құндылықтарына 
неғұрлым бағдарланған; жастар таңдаудың шығармашылық өлшемдерін өз 
тіршілік əрекеті барысында неғұрлым көп пайдаланады; 

3) іс-əрекеттегі жəне танымдағы шығармашылық белсенділік жастардың 
қандай да бір жаңа нəрсені жасауы мен ойлап табуынан, қиялдауынан, бастама 
көтеріп, қойылған мақсатына қол жеткізу жолында табандылық көрсетуінен 
байқалады, ол студенттер мен студенттер бойында максималды болады; 

4) шығармашылықтағы рефлексияның рөлін қайта бағалау қиын, ол өзіне-
өзі сыни көзбен қараудан, орын алған жағдайды талдаудан, мақсатын іздеу 
жəне шығармашылық əлеуеттің басқа да құрамдас бөліктерін қарастырудан 
көрініс табады. Жасы артып жəне өмірлік тəжірибесі молайған сайын адамның 
шығармашылық əлеуеті арта түседі. 
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Ғалымдар Г.С.Абрамова, А.Г.Асмолов, Р.Беренс, М.С.Каган, И.С.Кон, 
В.С.Шубинский шығармашылық əлеуеттің тұлғаның қабілеттерімен 
байланысын анықтаған, олар тұлғаның жалпы жəне арнайы қасиеттерінің 
жиынтығы түрінде болады. 

Тұлғаның көркемдік-шығармашылық қабілеттеріне: ақиқатты 
эмоционалдық-сезімдік қабылдау қабілеті, бірегей көркем ойлау қабілеті; 
идеяны өз бетінше жүзеге асыру қабілеті; шығармашылық іс-əрекеттің 
нəтижелерін дұрыс эстетикалық бағалау (өзінің немесе басқаның) қабілеті 
жатады. Сəйкесінше, аталған шығармашылық қабілеттер көркемдік іс-əрекеттің 
негізі ретінде қарастырылады. Көркемдік-шығармашылық іс-əрекет 
сипаттамасының болмысы жəне оның көркемдік іс-əрекетпен өзара байланысы 
келесі білім алушының көркемдік-шығармашылық əлеуетінің құрамдас 
бөліктерін (компоненттерін) анықтауға мүмкіндік береді. 

Алдымен сол оқушылдардың көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытуда тікелей ықпалы басым болатын болашақ бейнелеу өнері жəне сызу 
пəні мұғалімдерінің, яғни студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытудың қажеттілігі артады. Сол тұрғыдан болашақ мұғалімнің көркемдік-
шығармашылық əлеуеті оның кіріктірілген қасиеті түрінде болады, ол 
көркемдік-шығармашылық іс-əрекетке бағдарланумен сипатталады жəне 
мақсатты бағытталған кəсіби оқыту мен шығармашылық өзін-өзі дамыту 
нəтижесінде арнайы қалыптасатын күрделі тұлғалық құрылымды қамтиды. 
Атап айтқанда студенттердің көркемдік-шығармашылық даму тиімділігін 
қамтамасыз ететін тұтас жүйе тұрғысынан мотивациялық-құндылықтық; 
танымдық-мазмұндық; іс-әрекеттік-өнімділік; рефлексиялық-бағалаушылық 
құрамдас бөліктерден құралады. 

Бұл туралы В.В.Кревский, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин жəне т.б. ғалымдар 
көркемдік-шығармашылық əлеуетті білім беру мазмұны теориясында 
қарастырған. Аталған теория көркемдік-шығармашылық əлеуетті жалпы 
зияткерлік, тəжірибелік дағдылар мен біліктілік, шығармашылық іс-əрекет 
тəжірибесінің жүйесі ретінде, білім алушылардың  шығармашылық əлеуетінің 
рефлексиялық өзін-өзі талдау мен өзін-өзі бағалау негізіндегі дүниеге 
эмоционалдық-еріктік қатынасы тəжірибесі ретінде қарастырады [152-154].  

Біздің зерттеуіміздің логикасы студенттердің көркемдік-шығармашылық 
əлеуеті құрылымына тағы да бір құрамдас бөлікті – өнімділікті  қосуды талап 
етті. 

Әрбір компоненттің мазмұны іс-əрекеттің сипаты, оның іс-əрекеттік-
нəтижелік құрамымен жəне студент тұлғасының ерекшеліктерімен  анықталады 
жəне бұл соңында өнімділік құрамдас бөлігінен көрініс табады. Өнімді 
шығармашылық іс-əрекет студенттердің өзінің дербес оқу-шығармашылық іс-
əрекетіне жаңалық элементтерін (жаңашылдық, тиімділік) қосуын қарастырады. 
Осы аталған құрамдас бөлікті жүзеге асыру мəселе қою жəне оның шешімін 
табу, қолданыстағы тəжірибені қайта ұйымдастыру жəне оның негізінде жаңа 
үйлесімдер алу қызметінен талап етіледі. Өнімділік құрамдас бөлігі шеңберінде 
шығармашылық іс-əрекетті үйлестіру үдерісі тұрғысынан түсініледі. Бұл 
жағдайда ескі жүйелер бұзылып, осы элементтерден шығармашылық іс-əрекет 



34  

барысында жаңа үйлесім құралады, ол жаңа идеялар, шығармалар, білім 
тұрғысынан көрініс табады. Бұл үдеріс тұлғалық өзгерістермен сəйкес жүзег 
асады жəне тұлғаның əлеуметтік-мəдени кеңістіктегі, тұлғалық іс-əрекеттің 
дамуындағы өз орны туралы жаңа түсініктерінен (ынталану, шығармашылық 
мəнін ұғыну, рефлексия) байқалады. 

Біз ұсынып отырған көркемдік-шығармашылық əлеуетітінің құрылымы 
норма – сандық жəне сапалық сипаттамалары бар үлгі түрінде болуы мүмкін. 
Ол туралы біз 2.3 параграфында кеніңнен тоқталатын боламыз. 

Осы тұста біз жоғарыда атап өткен студенттің көркемдік-шығармашылық 
əлеуетінің мотивациялық-құндылықтық; танымдық-мазмұндық; іс-әрекеттік-
өнімділік; рефлексиялық-бағалаушылық құрамдас бөліктеріне сипаттама беріп 
өткенді жөн көрдік. 

Мотивациялық-құндылықтық  – бұл тұлғаның ынталылығын білдіретін, 
түрткісін оятатын негізгі психологиялық ұғымдардың бірі. Ынталандыру 
адамды іс-əрекетке талпындыруда, оның ішкі энергиясын шоғырландыруда, 
оның іс-əрекетін бағыттауда көрініс табады. Бұл компонент іс-əрекетке 
тұлғалық қатынасты көрсетеді, ол мақсатты болжамдарынан, мүдделері мен 
себептерінен байқалады. Ол білім алушылардың бойында белгілі бір өнер 
түріне қызығушылықтың дамуын, көркем шығармашылыққа қажеттілігінің 
дамуын, бірегей идеялары мен ойларының пайда болуы мен дамуы қабілеттерін 
қарастырады жəне оның шешімі қандай да бір көркем туынды (өнім, бұйым) 
шығаруы болып табылады. 

Тұлға психологиясында, əсіресе заманауи гуманистік психологияда дамып 
отырған жалпы қабылданған ережелердің бірі адамның неғұрлым ауқымды 
іргелі қажеттіліктерінің бар болуы оның өзін-өзі дамытуға талпынысы, өмірде 
өзін-өзі көрсете алуы туралы ұстаным болып табылады. А.Маслоудың 
пікірінше, «Қоғамдық байланыстар мен қатынастар жүйесінде белсенді, еркін 
даму үстіндегі субъекті бола отырып, адам өмірдің барлық құбылыстарын 
толық қажет етеді, өзін тұлға ретінде қалыптастыруға, өзінің шығармашылық 
күші мен қабілеттерін жүзеге асыруға тырысады». 

Шығармашылық психологиясы саласындағы белгілі зерттеуші К.Роджерс 
шығармашылықтың негізгі ынталандырушы себебі адамның өзін өмірдің 
барлық салаларында көрсету талпынысы екенін атап көрсеткен. Ол əрбір 
тұлғаның бойында болады жəне тек босап шығу мен байқалу үшін сəйкес 
жағдай жасалуын күтеді [164].   

А.Маслоу бойынша, тұлғаның өзін-өзі танытуға (өзін-өзі көрсетуге) 
қажеттілігі қажеттіліктер иерархиясының жоғары деңгейіне жатқызылады 
[156].Қажеттіліктер иерархиясы физиологиялық қажеттіліктерден басталады. 
Өмірге жаңа келген сəби үшін бірінші орында осы қажеттіліктер тұрады; бұдан 
ересек балалар үшін қауіпсіздік маңызды болады, одан кейін əлеуметтік 
қатынастар жəне өзін-өзі бағалау өзектілікке ие бола бастайды. Тек жасөспірім 
шағында ғана өзін-өзі көрсетудің кейбір аспектілері байқалады жəне олар 
ересек адамның бойында толық түрде жүзеге асырылады. Төменгі  деңгейдегі 
қажеттіліктерді А.Маслоу мұқтаждық деп атайды, ал жоғарғыларын – өсу 
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қажеттіліктері деп көрсетеді. Автор өзін-өзі таныту деп адамның өзін-өзі 
көрсету ниетін, яғни оның өзі бола алатын қалыпқа жетуге талпынысын айтады. 

Осыдан, өзін-өзі көрсету талпыныстары шығармашылықты 
ынталандыратыны туындайды. Осы жағдаймен байланысты, заманауи 
педагогикада тұлғаның шығармашылық əлеуетін дамытудың мотивациялық 
тəсілі тұжырымдамасы қалыптасқан. Оның мəні келесі түрде болады. Адам 
өзін-өзі дамыту үдерісінде өзі қабілетті бола алатын қалыпта болуға тырысады. 
Ол жетуге мүмкін болатын идеал бағытында үздіксіз қозғалыста болады. Оның 
іс-əрекетінің нəтижелері неғұрлым жемісті болған сайын, тұлға өзін-өзі көрсету 
процесін соғұрлым терең сезінетін болады [156,б. 139-167].   

Біздің зерттеулеріміз тұрғысынан Н.С.Лейтестің адамың жасының оның 
өсу мүмкіндіктері мен тұлғаның өзгеруіне əсері туралы тұжырымдары да 
қызығушылық тудырып отыр [158].  Олар жасөспірім кезеңде адамның қатаң 
таптаурындар ауыртпалықтарына ұшырамағанын жəне неғұрлым бейімделгіш 
болатынын көрсетеді. 

Тұлғаның өзін-өзі көрсетуге талпынысы неғұрлым жиі ынталандыру 
уəждемелерінің тұтас жүйесінде нақтылануы мүмкін, сол себепті оқу іс-
əрекетінің өзі көпмотивациялық негізге ие болады жəне əр алуан типті 
себептермен анықталады. Бір жағынан, бұл танымдық уəждемелер: жаңа затқа, 
мəселелердің шешімін табу үдерісіне қызығушылық, ол адамның танымдық іс-
əрекетінің бағытын анықтайды, білім беру жəне өздігінен білім алу 
үдерістерінен байқалады. Екінші жағынан, тұлғаның оқу-танымдық іс-əрекеті 
əлеуметтік сипаттағы уəждемелермен реттеледі. Себебі, оқу-танымдық іс-
əрекет тұлғаның «мен жəне басқалар» жүйесіндегі ұйымдастырылатын іс-
əрекеті болып табылады, ол тұлғаның өзінің шығармашылық күші мен 
қабілетін, сонымен қатар, борышын (тұлғаның өзінің жəне өзгелердің 
алдындағы жауапкершілігі) көрсету талпынысы болады. 

Жоғарыда айтылғандарды жалпылай отырып, уəждемелердің келесі 
типологиясын бөліп көрсетуге болады: 

1.Танымдық уəждеме: ішкі (білмекке құмарлық, бағдарлы белсенділік, 
жаңалыққа қызығушылық т.б.); сыртқы (білімнің практикалық пайдасы). 

2.Тұлға жетістіктері уəждемесі: ішкі (шығармашылық күші мен 
қабілеттерінің көрінісі, қиыншылықтарды жеңу, «жаңалықтарға қуану»); 
сыртқы (бедел, дəреже, атаққұмарлық т.б.). 

3. Борыш уəждемесі: ішкі (өзінің алдындағы жауапкершілік сезімі, ар-
ождан);  сыртқы (басқалар тарапынан мадақтау немесе жазалауға бағдарлану). 

Осы аталған негізгі уəждемелерден басқа, оқу іс-əрекеті барысында басқа 
да уəждемелер бар. Мысалы, əрбір адамның қарым-қатынас пен басқа 
адамдармен эмоциялық қатынасқа қажеттілігі осындай болады. 

Жоғарыда қарастырылғандардың барлығы бірінші аралық кезеңді 
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Тұлғаның шығармашылық əлеуетінің 
дамуының негізінде əр алуан уəждеме типтері болуы мүмкін. Жеке танымдық 
қызығушылық жəне тұлға жетістіктерінің уəждемесі синтезі тану үстіндегі 
тұлғаның шығармашылық белсенділігі деп аталатын ұғымның негізі болып 
табылады. Қандай да бір танымдық нəтижені іздеу үдерісі адамға айрықша 
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эмоциялық қанағат сыйлайды, себебі, бұл үдерісте тұлғаның шығармашылық 
күші жүзеге асырылады. 

Алайда, студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту 
мəселесінің шешімін табу үшін бір ғана ниет (уəждеме) жеткіліксіз болады. Ол 
үшін олардың уəждемеге сəйкес зияткерлік қорларының болуы жəне мəселені 
зерттеу жəне шешімін табу əдістерін білуі тиіс. 

Танымдық-мазмұндық -  көркемдік-шығармашылық əлеуетті дамытудың 
екінші маңызды құрамдас бөлігі, тұлғаның зияткерлік қорлары болып 
табылады. Мұнда тұлғаның жалпы ақыл-ой дамуының деңгейі туралы емес, 
нақты дамудың зияткерлік қорлары туралы сөз болып отырғанын айта кету 
керек. ХХ ғасырдың соңына дейін психология шығармашылық қабілеттерді 
ақыл-ой дамуы деңгейімен байланыстырып келген. Зияткерлік қабілеттерді 
анықтау қажеттілігі IQ tests – ақыл-ой дарындылығы тесттерін шығаруға алып 
келді. Тесттер адамның жалпы даму деңгейін анықтауға бағытталған жəне əр 
түрлі білім салаларынан алынған біршама ауқымды (180-200 сұрақ) сұрақтар 
тізімі түрінде болған. Дегенмен де, көптеген психологтардың зерттеулері 
шығармашылық қабілет пен зияткерліктің жəне білім жиынтығының арасында 
тəуелділік жоқ екенін көрсетті, яғни зияткерлік коэффициенті мен жаңа 
креативті нəрсе қалыптастырудың арақатынастылығы болған жоқ. Әр түрлі 
адамдарда креативтілік жəне зияткерлік əр түрлі дəрежеде болады, бұл өз 
кезегінде адамның жалпы тұлғасына өз ықпалын тигізеді. Зияткерліктің даму 
деңгейінің шығармашылық іс-əрекетте əлеуметтік маңызы бар нəрселерге қол 
жеткізу мүмкіндігіне əсері мəселесі бойынша шекті теория деп аталған көзқарас 
басым болып табылады. Оның мəні зияткерліктің дамуының оңтайлы деңгейі 
шамамен 120-ға тең зияткерлік коэффициенті аумағында болуына негізделеді. 
Зияткерліктің дамуының бұдан жоғары деңгейі адамның шығармашылық 
жетістіктеріне ықпалын тигізбейді, керісінше, кейде кедергі келтіруі мүмкін. 
Зияткерлік коэффциент 120 төмен болған жағдайда, ол шығармашылық іс-
əрекетте жоғары жетістіктерге қол жеткізуге кедергі болуы ықтимал. Аталған 
зерттеулерге сəйкес, мектептің күш-жігері студенттердің білімді тек абсолютті 
жинақтауына ғана  емес, олардың ойлауын дамытуға да бағытталуы керек. 

Сондай-ақ, көркемдік-шығармашылық əлеуеттің танымдық-мазмұндық 
құрамдас бөлігі  білім алушылардың шығармашылық іс-əрекет сипаттамасы 
туралы білімдері жиынтығын қалыптастырады жəне  əр түрлі өнер мен 
гуманитарлық ғылымдар саласындағы теориялық білімі болуын қажет етеді. Ол 
көркемдік эстетикалық цикл пəндерінде алынған жалпы білім беру 
сипатындағы білім, білік жəне дағдыларды қамтиды. 

Психологиялық-педагогикалық əдебиеттерді талдау  шығармашылық 
əлеуеттің дамуының танымдық-мазмұндық компоненті тұлғаның 
шығармашылық дамуына жан-жақты əсер етеді деп есептеуге негіз болады. 

Біріншіден, оқыту үдерісінде дамитын оқыту мəдениеті «тұлғаның 
түйткілді мəселелердің тиімді шешімін табу мақсатында субъектінің ойлау 
операциясын жүзеге асыруына мақсатты əсер етудің нəтижесі» ретінде 
студенттерге əр түрлі салалардағы мəселелердің шешімін табуға мүмкіндік 
береді. Мұндай мүмкіндік 1959 жылы жүргізілген америкалық психологтардың 
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зерттеулерінің нəтижелерімен расталады: «креативтіліктің (шығармашылық 
қабілеті) іс-əрекет саласына тəуелсіз ортақ негізі болады жəне бір материалмен 
жасалған ол басқа материалға ауыстырылуы мүмкін». 

Ойлауға оқыту немесе «... тікелей оқу үдерісінде ойлау мəдениетін 
қалыптастыру оқу материалы сипаттамалық түрінде емес, нақты мəселенің 
шешімін табатын түрде болады; бұл жағдайда мəселені шешудің əдістемесі 
қажет болады. Осындай оқу үдерісіндегі маңызды сəт артықшылықты 
рефлексивті емес ойлау тəсілдерінен ойлау тəсілдерін жəне операцияларын 
саналы игеру жəне меңгеруге ауысу болып табылады». Теңдес түрде 
технологиялық тұжырымдамалар 60-жылдардың соңы 70 жылдардың басында 
ұсынылған проблемалық оқыту негізі ретінде алынды. 

Екіншіден, ойлау мəдениетін дамыту студенттер шығармашылық 
міндеттердің шешімін табу тəсілдерін меңгерусіз мүмкін болмайды. Заманауи 
педагогика көптеген əмбебап ойлауды белсендіру əдістерін ұсынады, оларға 
«миға шабуыл», бақылау сұрақтары əдісі, синектика, фокусты объектілер əдісі, 
морфологиялық талдау жəне басқалары жатады. Бұл əдістерді сабақтарда 
студенттермен  жеке жұмыс барысында жəне топтық шығармашылық 
жұмыстар барысында пайдалануға болады.  Оларды пайдалану балалардың 
ойлауын белсендіруге жəне ұсынылатын шығармашылық тапсырмалардың 
саны мен сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Ойлаудың белсендіру əдісінің өз 
кемшіліктері бар, олардың ішінде, ең негізгісі олардың барлық мүмкін шешімді 
іздеу аумақтарын қамти алмайтыны болып табылады, яғни мұнда жүйелілік 
болмайды. Алайда, оларды қолдану студенттердің топтық іс-əрекетін 
белсендіруде тиімді болады. 

Шығармашылық əлеуеттің іс-әрекеттік-өнімділік құрамдас бөлігі 
студенттердің  практикалық біліктіліктердің қажетті көлемі болуын 
қарастырады, оларды меңгеру көркемдік-шығармашылық іс-əрекетті табысты 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Жоғарыда айтып кеткендей, заманауи педагог 
ғалымдардың жəне психологтардың тұлға шығармашылығы мəселелері туралы 
зерттеулері (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, К.Роджерс  жəне т.б.) 
шығармашылық қабілеттердің жаратылыстары жəне гуманитарлық бағыттар 
үшін табиғаты бірдей болатынын көрсетті [162-164].  Осылайша, келесі 
педагогикалық міндет қалыптасты: шығармашылық ойлау үдерісінің саналы 
элементтерін жаттықтыру қажеттігі туындады. Мұндай элементтерге 
мəселелерге сезімталдық, əр түрлі ақпаратты араластыру қабілеті, бірегей 
ойлау, шығармашылық жауапты қажет ететін мəселе қою, болжамдар мен 
қорытындыларды жалпылау, экспериментті бақылау нəтижелері, туындаған 
ойды логикалық, бейнелі, математикалық, графикалық пəндік құрылымдар 
түрінде бейнелеу жатады (көркем туынды дайындау, құралдарды құрастыру 
т.б.).  

Көркемдік-шығармашылық əлеуеттің іс-əрекеттік-өнімділік құрамдас 
бөлігі көркемдік-шығармашылық іс-əрекетті ұйымдастырудың дағдылары мен 
біліктілігі кешеніне негізделеді. Ол қажетті психологиялық құрамдауыштардан 
(қиял, сезім, эмоциялық қиял), ақыл-ой əрекеті тəсілдерінен (бейнелі ойлау, 
ойлау логикалық операциялары), сонымен қатар, практикалық қызмет 
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тəсілдерін: жалпы жəне арнайы (көркемдік, қозғалыс, аралас, 
ұйымдастырушылық) қамтиды. Аталған құрамдауыш білім алушылардың 
қандай да бір жаңа нəрсе жасау мүмкіндігін көрсетеді жəне көркемдік іс-
əрекеттің белгілі түрінде өзін-өзі көрсетуіне бағытталады. 

Тұлғаның шығармашылық ойлау элементтерін дамыту сабақтар мен 
тəрбие жұмыстарында шығармашылық тапсырмалар басым болған жағдайда 
ғана мүмкін болады. Шығармашылық тапсырмалардың көлемін арттыру 
репродуктивті тапсырмалардан бас тартуды қарастырмайды. Дегенмен, 
репродуктивті тапсырмалардың көлемі студенттердің білімін қалыптастыру 
үшін қажетті мөлшерге дейін азайтылуы керек. 

Психологияда, тұлға логикалық операциялардың: ақпаратты араластыру, 
себеп-салдарлы байланыстар, практикалық іс-əрекетті жоспарлау жəне орындау 
секілді түрлерін орындауға қабілетті болған жағдайда ол шығармашылық ойлай 
алатыны қарастырылған.   

Педагогикалық үдеріс барысында шығармашылық ойлауды дамыту əрбір 
тақырып бойынша білім алушылар шығармашылық тапсырмалар жүйесін 
орындаған жағдайда қамтамасыз етіледі – жоғарыда аталған топтардың 
əрқайсысы үшін шығармашылық тапсырмалар жинақтары арнайы əдістер 
көмегімен орындалады. Студенттерды осы əдістерді тікелей немесе аралас 
түрде қолдана білуге үйрету шығармашылық ойлаудың мəнін құрайды. 
В.В.Репкин шығармашылық тапсырмалардың келесі түрлерін бөліп көрсеткен: 

-аралас ақпараттарға шығармашылық тапсырмалар (мəтіндегі басты ойды 
көрсету, салыстыру, ақпаратты жүйелеу, ақпаратты өзгерту, ақпаратты 
толықтыру); 

-себеп-салдарды байланыстарды анықтауға арналған шығармашылық 
тапсырмалар (себептерін анықтау, салдарларын анықтау, теріске шығару, 
заңдылықтарын анықтау, жаңа қызметін анықтау, жүйенің элементтері 
арасындағы байланыстарды анықтау, жүйенің жаңа құрылымдық элементтерін 
анықтау); 

- практикалық əрекеттерді жоспарлау мен орындауға шығармашылық 
тапсырмалар (тапсырманы орындаудың жоспарын құру, жоспарлау жəне 
бақылау жүргізу, өлшеу жəне эксперимент, жүйенің дамуын болжау, іс-əрекетті 
орындау жоспарын талдау) [166].   

Жоғарыда аталған шығармашылық тапсырмаларды жүзеге асыру үшін 
жобалар əдісі, жағдаяттық талдау əдісі, зерттеушілік тапсырмалары 
қолданылады. 

Көркемдік-шығармашылық əлеуеттің рефлексиялық-бағалаушылық 
құрамдас бөлігі. Адам белгілі бір нəрсені жасап қана қоймайды, ол өз 
жасағанын сезінеді. Адам тек ойланып қана қоймайды, ол өзінің ойлау үдерісін  
бақылай алады. Адам тек қандай да бір нəрсені түсініп қана қоймайды, ол 
өзінің түсінетінін түсінеді. Осылайша, рефлексия тұлғаға тікелей іс-əрекетінен 
шығып, оған сəйкес қатынасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл өз іс-
əрекетін сезіну, оған сын тұрғысынан талдау жасау жəне конструктивті түрде 
жетілдіру үшін қажет. Көркемдік-шығармашылық əлеуеттің рефлексиялық-
бағалаушылық компоненті жеке шығармашылық қызметін ойлау, өзіндік 
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талдау жасау жəне өзін-өзі бағалауды, сонымен қатар, басқа авторлардың 
туындылары мен көркем шығармаларын талдау мен бағалау қабілетін қамтиды. 
Ол ойлау мен талдаудың ішкі процестерінен, өз шығармашылық қызметі мен 
оның нəтижелерін бағалаудан, жұмыстың оңтайлы əдістері мен тəсілдерін өз 
тəжірибесіне негіз ретінде алудан құралады. 

Заманауи педагогикалық-психологиялық əдебиеттерде рефлексия ұғымы 
екі мағынада қолданылады. Мысалы, Г.С.Битищев рефлексияны тұлғаның өзін-
өзі сезінуімен байланыстырады, «Рефлексия – адамның жеке формалары мен 
алғышарттарын бағыттайтын ойлау ұстанымы, оның санасының мазмұны мен 
əдістерін сын тұрғысынан талдауы, өзін-өзі тану іс-əрекеті, адамның рухани 
əлемінің ішкі құрылысы мен сипатының ашылуы» деп қарастырады [167].   

А.А.Веденеева зерттеулерінде рефлексия бір адамның басқа адамның ішкі 
дүниесін көрсетуі үдерісі ретінде қарастырылады: «Рефлексия – тұлғаның 
қарым-қатынастағы серіктестерінің өзін қалай қабылдайтынын сезінуі. 
Рефлексия – бұл басқа біреуді білу мен түсіну ғана емес, бұл рефлексияланған 
тұлғаның қалай түсінетінін де білу» [168].    

Осылайша, тұлғаның өз-өзіне деген рефлексиялы қатынастары 
(авторефлексия) қандай да бір өзіндік сананың жеке кеңістігінде тұйықталған 
үдеріс болып табылмайды. Тұлға басқа адамның ойы мен əрекетін түсінуге 
тырысатын басқа адамдармен өзара əрекеттестік негізінде ғана ол өзіне осы 
басқа адамның көзімен қарап, баға береді. Р.Бернс «тұлғалық рефлексия өзара 
көрсету ұстанымына негізделеді: ол менің басқа біреудің əлемін жай ғана 
түсінуім емес, басқа адамның мені қалай түсінетінін ұғынуым» деп баға береді 
[169].    

Психологияда адам менінің қалыпты екі жақтылығы туралы тұжырым 
негізделіп ұсынылған: 

- «Мен» өз əрекеттерін түсінетін жəне реттейтін субъект тұрғысынан; 
- «Мен» өз əрекеттерін жүзеге асыратын объект тұрғысынан. 
Р.Берис жүргізген зерттеулерде тұлғаның іс-əрекетін тұтас реттеуде 

орындаушы жəне бақылаушы жүйелердің арасындағы органикалық өзара 
əрекеттестік анықталған, бұл жағдайда адам бір мезгілде «Мен - орындаушы» 
жəне «Мен - бақылаушы» бола алады. Адамның өзін қаншалықты сезінуіне 
байланысты ол өзін басқалардың орнына қойып, өз-өзіне басқа адам ретінде 
ықпал ете алады. Рефлексивті өзін-өзі басқару адамның басқару объектісі (Мен 
–орындаушы) жəне басқару субъектісі  (Мен – бақылаушы) түрінде бола 
алатынын жəне өзінің жеке əрекеттерін жоспарлап, ұйымдастырып жəне талдай 
алатынын көрсетеді. 

Өзінің тұлғалық Менін түсіну рефлексия негізінде ішкі дүниесін көрсету 
түрінде болады жəне бұл адамның өзінің жеке іс-əрекеттеріне қатысты 
позициясын іргелі өзгертуіне алып келеді. Басқаша айтқанда, адам өзінің жеке 
іс-əрекеттерін басқару үдерісін  меңгере бастайды, бұл шығармашылық 
əлеуетті дамыту тұрғысынан аса маңызды болып табылады. 

Жоғарыда жүргізілген талдаулар рефлексия  механизмі жəне ойлау 
(зияткерлік) іс-əрекеті арасындағы өзара байланысты түсінуге мүмкіндік берді. 
Ойлау іс-əрекеті əр алуан мəселелер мен міндеттердің шешімін табуға 



40  

бағытталған белсенді іздеуден көрініс табады. Ойлау арқылы іздеудің негізгі 
шарты  - бұл субъектінің түйткілді мəселені сезінуі, яғни мақсат жəне оған жету 
мүмкіндіктері арасындағы «келіспеушілік» жағдайының пайда болуы. 
Түйткілді жағдайда мақсатқа жету барысында субъектінің саналы жоспарлау 
қажеттілігі пайда болады. А.М.Матюшкин атап көрсеткендей, «саналы 
қажеттілік тек мақсатқа жету іс-əрекеттерін орындау барысында туындайды, 
бұл жағдайда аталған қажеттілік адамды жаңа ақпаратты іздеуге жəне осының 
негізінде өзінің тұжырымдамалық аппаратын қалыптастыруға ынталандырады» 
[170].    

Субъект түйткілді жағдайға тап болғанда, ол іс жүзінде қандай да бір 
нақты мақсатқа жетуді көздейтін (мысалы, қажетті нəрсені табу) орындаушы 
түрінде болады.  Дегенмен, жоғарыда айтып кеткендей, субъект өзін-өзі 
басқалардың көзқарасымен бағалау қабілетіне ие болады. Осы «басқа» 
позициясына ауысу арқылы субъект өзінің алдындағы туындаған түйткілді 
жағдайды бағалайды. 

Осылайша, түйткілді жағдайда рефлексивті талдау тұрғысынан қарастыра 
отырып, келесі жағдайларды атап өтуге болады: 

1) қандай да бір нақты практикалық қажеттілікке сəйкес келетін мақсат 
жəне оған қол жеткізу құралдары арасындағы объективті туындайтын 
келіспеушілік (қарама-қайшылық) (эмоциялық тұрғыда аталған қарама-
қайшылық ішкі қақтығыс, диссонанс жағдайы түрінде болады); 

2) жағдайға жеке танымдық қатынастың пайда болуы, атап айтқанда, 
субъектінің бағдарлы реакциясы, не болғанын түсіну қажеттілігі туындайды. 
Бұл жағдайда субъект жаңа позицияны – таным субъектісі позициясын иеленеді 
жəне адам əрекет еткен жағдай таным объектісі түрінде болады. 

Түйткілді жағдайда рефлексивті талдаудың нəтижесінде əрекеттер жүзеге 
асырылатын (не берілді?) шарттар анықталады жəне талаптар (нені іздеу 
керек?) айқындалады. Негізінен түйткілді жағдайды талдау арқылы адам өзі 
үшін қандай да бір міндетті айқындайды, аталған жағдайда міндет – бұл нақты 
қолданыстағы түйткілді жағдай моделі болады. 

«Мəселенің шешімін табу – бұл математиканың артықшылықтары емес. 
Жалпы адам санасы жаңа тапсырмалар мен жаңа міндеттерді белгілеу мен 
шешімін табудың тоқтамайтын процесі. Тек осы адам ғана ғылыми формулалар 
мен ережелерді түсініп, жасанды нəрсені ғана емес, ең алдымен, қандай да бір 
сауалдарға табылған жауаптарды да біле алады».   

Біздің зерттеуіміз тұрғысынан Ж.Пиаженің балалардың эгоцентрлік 
ойлауы туралы жəне оның орталықсыздандырылған ойлауға даму үдерісінде 
түрленуі туралы жұмысының нəтижелері қызықты болып табылады, бұл тек өз 
ойын түсініп қана қоймай, басқа адамның көзқарастарын да білуге мүмкіндік 
береді.  Ойлау іс-əрекетін орталықсыздандыру: зерттелетін объектіні əр түрлі 
көзқарастар тұрғысынан қарастыру, оның ішінде, балама немесе тікелей 
көзқарастар арқылы күрделі жүйелердің құрылымдық ұйымдасуын түсіну 
мүмкіндігін береді.  Бұл адамдар арасындағы қақтығыстың алдын алу үшін аса 
маңызды, себебі орталықсыздандыру адамның өзіне жəне басқа адамдарға 
қатысты рефлексиясының нəтижесі болып табылады.   
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Осы мəнмəтін тұрғысынан рефлексия адамның бойында қалыптасқан 
ойлау таптаурындарын қайта қалыптастыру үшін маңызды болады. 
Рефлексияның нəтижесінде адам бұрынғы негіздемелері мен қызмет əдістерін 
сын тұрғысынан талдауға қабілетті болады жəне жаңа құндылықтарға сəйкес 
жаңа ойлау стратегияларын қалыптастырады. Адамның өзін-өзі тану жəне өзін-
өзі сынауға рефлексиялық қабілеті оған осынау құбылмалы əлемде өзгеруге, 
жаңа көзқарастар мен ұстанымдар қалыптастыруға, бұрын қалыптасқан барлық 
құндылықтарын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Осылайша, рефлексия 
тұлғаның өзгеруі мен дамуының əмбебап психологиялық механизмі болып 
табылады. Сонымен студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің 
құрамы мотивациялық-құндылықтық; танымдық-мазмұндық; іс-әрекеттік-
өнімділік; рефлексиялық-бағалаушылық компоненттерден тұрады (сурет 1). 

 

 
 

Сурет 1 - Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің  құрылымдық 
компоненттері 

 
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, студенттердің көркемдік-шығармашылық 

əлеуетін ұлттық кесте құралдарының көмегімен қалыптастыру мақсатқа жету 
сатылы түрде жүзеге асырылатын ұзақ үдеріс болып табылады. Сол себепті 
оның тиімділігін анықтау үшін деңгейлі тəсілді қолдану керек. Бұл 
шығармашылық əлеуеттің құрамдас бөліктерінің қалыптасу шараларын 
сипаттауды қарастырады. Кез келген іс-əрекет, оның ішінде, көркемдік-
шығармашылық іс-əрекет өзінің қалыптасуы барысында өзгеретіні айқын, ол 
бір күйден екінші неғұрлым күрделі күйге ауысады, ал бастапқысынан сапалық 
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тұрғыда артық болады, яғни дамиды. Деңгейлік тəсіл кез келген даму үдерісін 
бір деңгейден келесі күрделі деңгейге ауысу түрінде қарастыруға мүмкіндік 
береді. Ғылыми əдебиеттерде деңгей «дискретті, салыстырмалы тұрақты 
сапалық өзіндік ерекшелік, материалдық жүйелерді «жоғары» жəне «төмен» 
құрылымдар қатынасы ретінде салыстыру» түрінде анықталады, ол қандай да 
бір үдеріс немесе объектінің дамуы құрылымын көрсетеді.    

Шығармашылық əлеуеттің даму үдерісінің деңгейлік көрсеткіштерін 
анықтау алдында біз келесі жағдайларға назар аударамыз. Егер кез келген 
кəсіби іс-əрекетте шығармашылық элементтері бар болатын болса, онда 
көркемдік іс-əрекет адам қызметінің шығармашылық негізі болып табылатын 
ерекше түрі болып табылады. Көркемдік-шығармашылық іс-əрекет бастапқы 
кезеңдерінде біршама еліктеу түрінде болып, біртіндеп еліктеу əсерінен 
босайды жəне шығармашылыққа айналады. Бұл жағдайда, еліктеу – көшіруден 
шығармашылық еліктеу арқылы шынайы шығармашылыққа ауысудың заңды 
желісі байқалады.  

Аталған көзқарас біз үшін аса маңызды, себебі, студенттердің көркемдік 
шығармашылық əлеуетінің дамуын зерттеу үдерісінде біз осы ережені 
растадық. Студенттердің бастапқы көркемдік-шығармашылық іс-əрекеті көп 
жағдайда еліктеу сипатында болады жəне аталған мəнмəтін тұрғысынан 
шығармашылық дербестіктің қалыптасуы жолындағы табиғи кезең саналады. 
Біздің аталған мəселеге көзқарасымыз Л.И.Маленкованың [157с.230].   
балалардың əлеуетті шығармашылығының еліктеу механизмі арқылы актуалды 
түрге тізбекті түрленуі туралы көзқарасымен сəйкес келеді. 

К.К.Платонов, шығармашылықты даму механизмі ретінде қарастыра 
отырып, «даму кезеңдері оның ұйымдастырудың құрылымдық кезеңдерінде 
өзгереді жəне əрі қарайғы өнімді өзара əрекеттестіктің функционалдық 
баспалдағы түрінде болады» деп есептейді [175].  Осы пікірге сүйене отырып 
біз студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуда негізге алатын 
əдіснамалық тұғырларды айқындауға мəн береміз. Сонымен бірге 
студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың құралын 
анықтаймыз. Ол туралы біз келесі бөлімдерде толық баяндаймыз.  

 
1.3 Студенттердің көркемдік-шығармашылық әлеуетін ұлттық кестені 

оқыту үдерісінде дамытудың әдіснамалық тұғырлары 
Ұлттық кесте өнері арқылы студенттердің  көркемдік-шығармашылық 

əлеуетін дамыту оның стратегиялық бағдарын айқындайтын əдіснамалық  
тұғырлары  мен  жетекші идеяларын  анықтаудан көрінеді. Сонымен қатар, бүгінгі 
таңда  мемлекетте тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуеті – адам 
капиталының даму бағытындағы жаңа білім беру парадигмасына, қазақстандық 
қоғамды жаңарту ойларына сəйкес келу қажет.   

Әдіснамалық тұғырлар  философиялық, психологиялық-педагогикалық 
көзқарастардың шешімін табатын,  зерттеу барысында мақсатқа жетудің 
жетекшіліке алатын ұстанымы, тəсілі саналады.  

Студенттердің ұлттық кесте арқылы көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытуда бірқатар əдіснамалық тұғырлар басшылыққа алынады: жүйелік, іс-
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әрекеттік, тұлғалық-бағдарлық, акмеологиялық, аксиологиялық, тұтастық және 
т.б.. Сондай-ақ, теориялық-практикалық міндеттерді шешу барысында  ұлттық 
кесте  арқылы көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының ішкі жəне сыртқы 
факторларға негізделеді.  

Іс-әрекеттік əдіснамалық тұғыр адамның даму үдерісінде басты 
саналатын іс-əрекеттерді айқындайды. А.Н.Леонтьев жетекші іс-əрекетті  
«тұлғаның даму кезеңі психологиялық ерекшелік пен психикалық үдерістің 
басты өзгерісінен талап етіледі» деп анықтаған [176]. Э.Ф.Зеер  студенттің ең 
басты  іс-əрекетін – кəсіби оқу іс-əрекеттінің тəсілі өзін-өзі жүзеге асыру, өз 
ойын білдіру, өзін-өзі тану, шығармашылық қабілетті дамыту, білім 
қажеттілігін қанағаттандыру бағыттылығы, білім алушылар мен білім 
берушілердің бірлескен іс-əрекеті, шығармашылық өзара іс-əрекетіне арналған 
кеңістіктегі білім беру іс-əрекетіндегі саланың таралуын анықтайды [177].  

Тұлғалық-бағыттылық әдіснамалық амалы білім беру субъектісінің 
педагогикалық үдерісте оқыту нəтижесіне жауапты, адамгершіліктік таңдауы, 
мінез-құлықтық іс-əрекеттерді мойындайды.    

Тұлғалық тəсілдегі əдіснамалық негіз біздің зерттеуде былайша 
бағытталады:  

– ұлттық кесте арқылы білім алушының көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін  дамытудың тұлғалық аспектісі оның даралығы мен жас ерекшелігінде;  

– ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін  
дамыту үдерісін жүзеге асыру мен мəнін ашу барысында оның  
шығармашылық, зияткерлік, табиғи дарындылығын есепке алу; 

– ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін  
дамытуда тұлғалық сапалары мен танымын, эмоционалдық сезімдерін кіріктіру 
ескеру; 

– ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін  
дамытуда оқытудың алуан түрлері мен сабақтан тыс іс-əрекеттерді, 
ынталандыру əдістерін іріктеу, өзін-өзі анықтау мүмкіндіктерін  қарастыру; 

– ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін  
оқу-тəрбие үдерісінде дамытуды нəтижелі іске асыруда дəрісханалық жəне 
дəрістен тыс іс-əрекеттерді таңдау.     

Зерттеу проблемасын шешуде  жүйелік тәсіл де негізге алынады.  
В.П.Кузьминаның анықтамасында  «жүйе – заңнамалық жəне кіріктірілген 
құрамға ие тұтастық пен бірыңғай тұрақтылықты қамтамасыз ететін 
элементтердің (компоненттердің) өзара байланысы» болып табылады [178]. 
Жүйелік тəсіл əртүрлі объектідегі тұтастықты біріктіретін əдіснамалық амал. 
Жүйелік тəсіл зерттелетін объектінің басты сапалық тұтастығындағы табиғи 
тұрақтылықты, тұтас жүйелік құрылымды, дамудың деңгейін, білім берудегі 
механизмде бір жүйеге келтіреді.  

Мəселен:  
– ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 

дамытуда  жоғары оқу орындарында педагогикалық үдерістің  жағдайына сəйкес 
өзін-өзі ұйымдастыру жүйесінің ерекшелігін басқарудың үздіксіз үдерісін 
біріктіреді;  
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– ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін  
дамытудағы  жүйе құрайтын қарым-қатынас пен байланысты ескереді; 

– ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытуда осы үдеріске ықпал ететін барлық факторларды есепке алады; 

– ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытуда оқу жəне оқудан тыс уақыттағы педагогикалық үдерістегі барлық 
субъектілердің өзара байланысы қарастырылады; 

– зерттеліп отырған проблеманың жүйелік тұжырымдамада мəні ашылады.  
Жүйелік тəсілдің негізгі ұстанымында соңғы нəтижені анықтау мақсатқа 

алынады. Біздің зерттеудегі соңғы нəтиже – қоғамдық-экономикалық, тұлғалық-
психологиялық, əлеуметтік-тұрмыстық тектес факторлардың тиімділігі ұлттық 
кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуда ұлттық 
кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудағы 
жоғары деңгейі көрсетіледі.  

Ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытуда жүйелік  тəсіл негізінде сараптауды қолдана отырып екі, ішкі жəне 
сыртқы бағыт анықталды. Ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытудағы сыртқы бағыты мұғалімдердің кəсіби 
даярлығының құрылымы саналады.  Жүйенің ішкі құрылымы ұлттық кесте 
арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамуының 
көрсеткіштері, өлшемдері мен құрылымдық кешеннің өзара байланысы  
анықталады. И.П.Подласый көрсеткендей «жүйенің құрылымы 
компоненттердің өлшемдерін құрайды жəне олардың өзара байланысын 
көрсетеді» [179].Ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін дамытудың  мақсаттық, мазмұндық, ұйымдастырушылық, 
диагностикалық, əдістемелік, қорытындылау бөліктері өзара əрекеттестікте 
болады.  Ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытуда ұлттық кестенің шығармашылығындағы құндылықты тиімді 
пайдалану қарастырылады.   

Ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытуда мәденитанымдық  тәсіл төл мəдениетін тасушы субъектінің дамуын  
ұлттық мəдениеттің талаптарына сай анық бір тұлғаның мəдени жəне 
əлеуметтік үдерістегі ерекшеліктерін  ескереді.  Мəденитанымдық тəсіл 
мақсаттар  мен міндеттерді шешу барысында «ұлттық қолөнер», «ұлттық 
көркемдік  білім беру» ұғымын зерттеушілердің ой-пікір, көзқарастарын негізге 
алынады (Ә.Марғұлан, С.Қасиманов, Ө.Жəнібеков, М.Муканов, 
Б.А.Әлмұхамбетов, Ұ.М.Әбдіғапбарова жəне т.б.). 

Ұлттық қолөнердің соның ішінде кесте өнерінің мəденитанымдық тəсілі 
мазмұны – ұлттық-мəдени құндылықты тұлға бойына сіңіру. Ұлттық қолөнер 
тұлғаны этностар субъектісі жəне олардың шығармашылық мəдениетін 
тасушылар тұрғысынан жоғары мақсатқа жетуін қалыптастырады.  

Мəденитанымдық амал қазіргі дəуір мен жаһандану арасындағы қарама-
қайшылықты тереңдететін ұлттық көркемдік білім берудің мүмкіндігін анықтайды 
жəне музыкалық мəдениеттің өзара байланысына бағдарланған.    
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Ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытуда аксиологиялық тəсіл де назардан тыс қалмайды. Аксиология грек 
тіліндегі («axia» - құндылық жəне «logos» - ғылым) əлемдегі құндылық жүйесі 
мен табиғаттағы философиялық ғылымның құнды мағынасын  береді. 
Философияда «құндылық» – қоғамдағы адамның дамуы мен тұлғаның өзін-өзі 
жетілдіру мүмкіндігіндегі объективті өмірдегі адамдық қатынас саналады.   

Студенттерді кəсіби даярлаудың аскиологиялық амалы адамгершілік 
таңдауды талап ететін жағдайдан ойша шығып кету, өзінің іс-əрекетінің ахуалын  
алдын-ала көру мен басқа адамдар мен студенттердің қабілетін, ойын, мінез-
құлқын бағалауды сипаттайды. Студент болашақ кəсіби қызметі үдерісінде 
тұлғалық мəнділігі мен оны жүзеге асырудағы қажетті құндылықтарды 
белсендіреді. Болашақ маманның тұлғалық əлеуетіндегі интеллектуалдылықты 
қалыптастырудың аксиологиялық тəсілінің мəні жоғары оқу орнында қоғамға 
пайда келтіретін өзін-өзі тұлғалық жетілдіруге даяр, əлеуметтік сапалық мəнге ие 
студент тұлғасын дамыту қажеттігін маңыздандырады.       

Акмеологиялық тәсілді Б.Г.Ананьев,  А.А.Бодалев, Н.В.Кузьмина, 
А.К.Маркова негіздеуде  адамның жоғары жетістікке жетуін қамтамасыз ететін 
табиғи мəнді анықтайды. Акмеологиялық тəсілдің негізі тұлғаның толық 
дербестігін жетілдірудегі өзінің жетістікке жетуінде адамның кəсіби дамуы мен 
тұлғалық бірыңғайлығындығы құнды ойларды қарастырады [180]. 

Тұлғаның белгілі əлеуетті тасымалдаушы ретіндегі даму ерекшеліктері 
əлеует ұғымын акмелология тұжырымдамасына жатқызуға мүмкіндік береді 
(Б.Г.Анапьев, Н.В.Кузьмина т.б.). 

«Акмеология» ұғымын ғылыми айналымға алғашқы болып Н.А.Рыбников 
1928 жылы енгізген жəне онымен егделік немесе есеюдің жас ерекшелік 
психологиясын белгілеген. Кейінірек Б.Г.Анапьев аталған түсінікті осы 
мағынада қолданды, «Акме» ежелгі грек тілінен аударғанда – жоғарғы нүкте, 
гүлдеу, есею, ең жақсы кезең мағынасын білдіреді. Б.Г.Ананьев акмеологиялық 
тəсілдің негізін қалап, кейін оны А.А.Бодалаев, А.А.Дергач, Н.В.Кузьмина 
жетілдірді. Акмеология – ғылыми білімнің пəнаралық саласы, ол адамның өзін 
жəне оның кəсіби даму процесін зерттейді. Акмеологияның зерттеу пəні 
шығармашылық қызметтің шыңына жетудің объективті жəне субъективті 
факторларын зерттеу болып табылады. Объективті факторларға алынған білім 
мен тəрбиенің сапасы, өндірістегі кəсіби орта, өмір мен іс-əрекеттің əлеуметтік-
экономикалық жағдайлары, ғылым мен техниканың жағдайы, ал субъективті 
факторларға – адамның таланты мен қабілеттері, оның жауапкершілігі, 
құзыреті, өндірістік міндеттердің шешімін табудағы шеберлігі жатқызылады 
(Н.В.Кузьмина, 1990). 

Акмеологияның жетекші ұғымы шығармашылық əлеует, оны жүзеге 
асырудың факторлары мен стимулдары болып табылады. 

Педагогикалық акмеология ағарту, білім беру жəне студенттер мен 
педагогтардың денсаулығы мəселелерін «адам əлеуетін жүзеге асыру 
заңдылықтары мен механизмдері ... олардың жетістікке жетуі (акме), əр түрлі 
кезеңдеріндегі дамуы» мəнмəтінінде зерттейді (Ю.А.Гагин). 
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Тұлғаның өзін өзі дамытуға бағдары, кəсіби жоғары жетістіктерге жетуі 
ЖОО оқыту процесінде қалыптасуы керек. Осы мақсатқа қол жеткізу оқу-
тəрбие процесінде акмеологиялық тəсілді қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Акмеология адамды тұтас феномен ретінде қарастырады, ол тұлғаның 
кəсіби жетістіктерге қол жеткізу себептерін, қозғаушы күшін зерттейді. 
Акмеология тұлғаны жүйе ретінде, іс-əрекеттің (еңбек, кəсіп, шығармашылық) 
субъектісі  ретінде қарастырады, ол өзінің психикалық қабілеттерін ғана емес 
(жəне тұлғалық қасиеттерін) еркі мен мінезін де кəсіби жəне өмірлік 
міндеттерінің шешімін табу үшін қолданады деп есептейді (Б.К.Деркач, 
Г.С.Михайло). 

Жоғарғы оқу орнында білім беру жүйесінде акмеологиялық тəсілді жүзеге 
асыру келесі заңды факторларды зерттеуді қарастырады: ересек адамның өзін-
өзі дамытуы, жасапмаз іс-əрекеттегі оның ішкі əлеуеті, жетістікке жетуге 
мүмкіндік беретін жəне кедергі келтіретін объективті жəне субъективті 
факторлар, өзін-өзі көрсетуі, бақылауы, өзін-өзі жетілдіруі, кəсібіне жəне 
қоғамға байланысты ішкі жəне сыртқы факторлар тұрғысынан өзін дамытуы. 

Адамның дамуы еш уақытта бір орында тұрып қалмайды: ол алға басады 
(прогресс) немесе кері кетеді (регресс). Егер тұлға алға басуды таңдайтын 
болса, оның қол жеткізген өмірлік деңгейі оның алдына кең мүмкіндіктерге жол 
ашады. Бұл тұлғаның өз болашағын болжауына емес, оның бастапқы 
позицияның қаншалық контруктивті болғанына тəуелді болады.  

Акмеология шеңберінде Н.В.Кузьмина (1995,20б.) «шығармашылық 
əлеует» ұғымын адамның «энергиялық əлеуеті» ұғымымен байланыстырады. 
«Адамның энергиялық əлеуеті – бұл оның шығармашылық əлеуетінің маңызды 
сипаттамаларының бірі, оны кейде адам қалай бағыттауды жəне қалай 
пайдалануды да білмеуі мүмкін». 

Логикалық-тарихи тәсіл - (Қ.Б.Жарықбаев, С.Қ.Қалиев, Қ.Құнантаева, 
С.А.Ұзақбаева, Г.К.Ахметова, Қ.Жеделов жəне т.б.) соңғы ғасырларда отандық 
ғалымдар ұлттық қолөнердің рөлі арқылы тұлғаны дамытудың мəнін ашу, 
тарихи дамудың белгілі бір кезеңіндегі эволюциясын негіздеу, ұлттық кестені 
дамытуға ықпал ету  факторларын, даму тарихының негізгі алғышарттарын, 
оның пайда болудағы дерек көзін анықтауға, ұлттық кесте шығармашылын 
айқындауға мүмкіндік жасады. Логикалық-тарихи амал ұлттық қолөнер 
дəстүрлерін шеберлер дəстүрінің тарихи дамуы мен Қазақстандағы көркемөнер 
өндірісінің ұлттық түпкі тарихын көрсетеді  [112,б. 137; 183;184].           

Этнопедагогикалық тәсілді алғаш болып Г.Н.Волков негіздеген жəне осы 
идеялар отандық педагогтардың  Қ.Ж.Қожахметова, К.Бөлеев, 
Р.К.Дүйсембінова, Ұ.М.Әбдіғапбарова  жəне т.б. еңбектерінде дами түсті. Бұл 
зерттеулер ұлттық қолөнердегі этнопедагогикалық бағыттың орнын 
қарастыруда негіге алынады. Біздің ұғынуымызша этнопедагогикалық тəсіл 
əмбебаптық сипатты. Өйткені қазақ халқының қолөнер мұрасын ескерумен 
қатра ұлттық жəне жалпы адами диалектілерді қарастырады. Біздің 
зерттеуімізде этнопедагогикалық амалды пайдалану студенттің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытуда ұлттық кестені тиімді қолданудан талап 
етіледі.  Қазақ халқының мəдениетін, соның ішінде қолөнерін тасушы белгілі 
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бір этностардың субъектісі тұрғысынан  болашақ мұғалімдер алынады [185-
188].       

Тұтастық тәсіл - (В.А.Сластенин  жəне т.б.) адамның табиғи 
шығармашылық жүйелік амалының дамуын ескеріп,  оның өзара əрекеттегі 
ерекшелігі мен тұтастық құрамындағы күрделі динамикалық жүйені қамтиды.     

АҚШ-ғы гумагнистік психология 1960-70 жылдарда тұлғаның 
шығармашылық əлеуетін тұтас жүйе ретінде зерттеуді бастады. Оның негізін 
қалаушы А.Г.Маслоу шығармашылықты əрбір адамға туа бітті тəн болатын 
арнайы қасиет ретінде қарастырған. Ол адамдардың басты ерекшелігі ретінде 
өзін-өзі актуалдауын атап көрсеткен, яғни оның қабілеттерінің даму процесі 
оның кім болатынына əлеуетті ықпал етеді деп атап көрсеткен 
(А.В.Брушлинский, 1982  [209,с. 5-49].   

Тұтастық – аяқталған, біртұтас заттар заңдылығы. 19-20 ғасырларда 
аталған ұғымды заттарды бастапқы біртұтас өзара байланысында, 
құрылымында қарастыру үшін қолдана бастаған, бұл жағдайда құрамдауыш 
бөліктердің қасиеттері еш уақытта заттың жалпы жағдайын анықтай алмайды 
немесе қандай да бір «бөлік» тұтастықтан тыс қабылданбайды. Ал тұтастық, 
Аристотель оқытып кеткендей, өз бөліктерінің жиынтығынан артық. 
«Тұтастық» бөліктерден құралмаған, оны тек əрқайсысы бүтін болатын 
бөліктерге ажыратуға болады (Философиялық сөздік, 506 б.). 

«Тұтастық» ұғымы «холизм» (гр. holon – тұтас) – тұтастық туралы 
көзқарас немесе тұтастық туралы ғылым ұғымына жақын. Бұл ұғымды ғылымға 
Дж.С.Холдейн енгізген (1931). Холизм сыртқы жəне барлығын қамтитын 
тұтастық ретінде əлемнің тұтастығын көрсетеді, ал ұйымдастырушылық 
тұрғысынан психологиялық, биологиялық жəне сыртқы аумақтарды қамтиды, 
осы аталған аумақтардың барлығы тұтастықты ерекшелеу жəне жеңілдету 
түрінде болады (Философиялық сөздік, 503 б.). 

Адамның тұлғасын тұтас жəне жүйелі түсіну мəселесі психология үшін 
дəстүрлі мəселе болып табылады (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, А.Маслоу, 
К.Роджерс, Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов 
жəне басқалары). 

Объектілердің, құбылыстар мен процестердің ерекше сапасы ретінде 
тұтастық туралы мəселе ежелгі философиялық тұтастық жəне бөлшектер 
мəселесінен бастау алады. Педагогикалық мəнмəтінде тұлғаның, оқу-тəрбие 
процесінің, білім беру жүйесінің тұтастығы туралы сөз болады. «Тұтас» 
(біртұтас) ұғымы педагогикалық іс-əрекеттің жетілген нəтижесінің қандай да 
бір синонимі түрінде болады, қалыптасқан педагогикалық жүйенің сапа 
көрсеткіші болып табылады. С.И.Гессен анықтамасына сəйкес: «адамның соңғы 
мақсаты ... барлық қабілеттерін біртұтас ретінде үйлесімді дамыту мүмкіндігіне 
негізделеді» (И.А.Колесникова, [226,с. 288]. 

Адам танымының тұтастығына қызығушылық оның физикалық, ақыл-ой, 
адамгершілік дамуының бірлігі ретінде ертеден-ақ қалыптасқан 
(К.Д.Ушинский, П.Ф.Лесгафт). Бұл жағдайда адам дамуының тұтастық 
құрылымында қозғалыс анализаторының атқаратын рөлі ерекше, оның 
өзгерістерді меңгерудегі қызметі іс-əрекет өнімдеріне негізделеді. 
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Психомторлық ұйымдасуда психикалық көріністің барлық формалары 
объектіленеді деген пікірде болған И.М.Сеченов қозғалыс анализаторы 
адамның барлық анализаторлық жүйелерінің интеграторы болып табылатынын 
айтқан. 

ХХ ғасырдың 60-70 жылдарында отандық педагогика ғылымында 
мектептегі жəне ЖОО білім беру процестерін жүйелі-тұтас қарастыру дəстүрі 
қалыптасқан (М.А.Данилов, Ю.К.Бабанский, В.С.Ильин, В.В.Краевский), 
педагогикаға оған тұтастық беретін қасиеттер туралы түсініктер енгізілген. 
Дидактикаға тұлғаны «тұтас» педагогикалық процестің өнімі ретінде қарастыру 
енгізілген. Кейін тұлғаның тұтас (интегративті) қасиеттері туралы ұғымдар 
пайда болды, оқыту процесіндегі тұлғалық бағдар «тұлғаның мəнділік-тұтастық 
қызметтерін, онымен сабақтас қасиеттерін жаңғырту тұрғысынан тұтас білім 
беру факторы» болды (В.В.Сериков, 1997, [71,с. 16-21]. 

Заманауи педагогикада «тұтастық» ұғымы тұлға, іс-əрекет, процесс т.б. 
секілді күрделі педагогикалық объектілердің жалпылама сипаттамасы ретінде 
қолданылады. Ол даму үстіндегі педагогикалық жүйенің кіріктірілуін, 
дербестігін көрсетеді. Тұтастық ретінде оған тəн жалпы жəне жеке даму жəне 
қызмет заңдылықтары қарастырылады. М.Каган тұтастық тұлғаның субстратты 
(«жан-жақтылық») жəне құрылымдық («үйлесімділік») аспектілерін біріктіреді 
деп есептейді. Тұлғаның тұтастығы осыған байланысты оның негізгі 
құрылымдары мен ішкі құрылымдарының реттілігі, иерархиясы түрінде 
сипатталады. Сол себепті тұтас тұлға – бұл қоғамның талаптарына сəйкес 
жоғары деңгейде қалыптасқан, қоршаған ортадағы өз қызметін табысты 
орындайтын тұлға (В.С.Ильин). 

Тұлғаның қалыптасуы – тұлғаның немесе оның қандай да бір қырлары мен 
қасиеттерінің тəрбие жəне білім беру ықпалымен мақсатты бағытталған дамуы.   

Адам тұтастықты тек үш ақиқатқа тиістілігін сезінген кезде ғана иеленетін 
болады: білім (объективті ақиқатта тепе-тең болу мүмкіндігін қамтамасыз 
етеді); өзін-өзі тану (жеке жəне басқаға, басқа субъективті ақиқатқа жатқызу 
мүмкіндігін ашады); руханилық (жеке кеңістікке шығуға қол жетімділік береді) 
(Н.А.Бердяев, [223,с. 446]. 

Педагогикада «тұтастық» ұғымымен органикалық түрде үйлесім ұғымын 
байланыстыруға болады, оны жалпы түрде жүзеге асырылған біртұтас істегі 
өзін-өзі табу қуанышы, жалпы өзін-өзі иелену ретінде түсіндіруге болады 
(И.А.Колесникова, [226,с. 288]. 

Үйлесім – бұл жан мен тəннің қажеттіліктері, рухани жəне физикалық 
нақтылықтың арасындағы тепе-теңдік, демек, адамды тұлғаға айналдыратын 
адами тұтастық. Тұтас болуы, өзінің қандай жағдайда болмасын басқалардан 
ерекшелейтін бет-бейнеңді иелену жеңімпаз психологиясын көрсетеді 
(В.И.Филатов) [227,с. 43-46]. 

«Тұлғаның үйлесімділігі оның құрылымының тұтастығынан, оның 
позитивті өмір сүруге дайындығынан, өзінің физикалық,  психологиялық, 
рухани жəне əлеуметтік  игілігіне жетуге мақсатты бағытталған талпынысынан 
байқалады» (Ю.В.Науменко, [228,с. 172]. 
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И.А.Колесникова адам табиғатын философиялық-педагогикалық феномен 
ретінде түсінудің тұтас мəнмəтінін қалыптастыруды ұсынады жəне адам – бұл 
космо-био-социо-мəдени тарихи нақты рухани белсенді тіршілік иесі деп 
көрсетеді. 

Адамның болмысының қырларын сипаттау үшін «тұлға», «индивид», 
«субъект», «дербестік» ұғымдары қолданылады. 

Индивид – 1) адам біртұтас табиғи тіршілік иесі ретінде; 2) адам 
қоғамының жекелеген өкілі [225,с. 176]. 

Дербестік – тұлғаның бірегей, қайталанбайтын қасиеті, жеке-
психологиялық ерекшеліктерінің жиынтығы. 

Субъект – басқа адамдарды немесе өзін өзгертуді жүзеге асыратын, пəндік-
практикалық белсенділік пен танымды тасымалдаушы. 

Тұлға – адами болмысты иеленудің құралы, мүшесі жəне жабдығы 
(И.А.Колесникова  [226,с. 288]). 

Педагогикалық энциклопедияда тұлға ұғымына – «адамның қоғамдық 
қатынастар ансамблінде, бірлескен іс-əрекет жəне қатынас процесінде 
иеленетін ерекше қасиеті» деген анықтама береді. Психологиялық көзқарас 
тұрғысынан тұлға  - бұл өзінің психикалық дамуының анықталған, белгілі 
жоғары деңгейіне жеткен адам. Ол кездейсоқтықтарды басқарып, тіршілік 
жағдайларын өз мақсаты мен міндеттеріне байланысты өзгерте алады, ол өзін-
өзі саналы түрде басқаруға қабілетті болады (Л.И.Божович)[224,с. 352]. «Тұлға» 
- индивидке тəн əлеуметтік қасиеттердің жиынтығы, олар табиғи қасиеттер 
(жынысы, темпераменті т.б.) негізінде, əлеуметтік ортамен өзара əрекеттестік 
процесінде (отбасы, мектеп, құрбы-құрдастары) жəне іс-əрекет (ойын, еңбек, 
танымдық) нəтижесінде қалыптасады. Адамды тұлға ретінде басқа адамдарға 
қатынас жүйесі (ашықтық-тұйықтық, сезімталдық – дөрекілік), еңбекке 
қатынасы (еңбек сүйгіштік – жалқаулық, адал ниеттілік – салғырттық), заттарға 
қатынасы (ұқыптылық – ысырапшылық, дамыған талғам – талғамсыздық), 
табиғатқа қатынасы (табиғатты қорғауға тырысу – жыртқыштық қатынас, 
бірігуге тырысу – бөлектену), өзіне қатынасы (өзін-өзі жоғары бағалау – төмен 
бағалау, өзін-өзі сынау – ақтау) негізінде қалыптасады. (Психологиялық сөздік 
– анықтамалық). 

Тұлғаға бағдарлану зерттеуде қолданылатын əдістемелік тəсілдерге 
байланысты жоғары қызығушылық тудырады. 

Тұлғалық тəсіл (педагогикада) – педагогтың əрбір тəрбиеленушімен жеке 
жұмыс жасап, оған өз тұлғасын түсінуге көмек көрсетуі, ынталандыруы. 

Тұлғалық-бағдарланған білім беру тұлғаны, адамның тұлға ретінде өмір 
сүру механизмдерін: рефлексия, өнертабыс, жауапкершілік, дербестік т.б. 
білімнің мақсаты ретінде қарастырады, оған қол жеткізу үшін білімнің 
мазмұндық жəне процессуалдық құрамдауыштары қажет болады (В.В.Сериков) 
[71,с. 16-21]. 

Т.А.Артемьеваның пікірінше, тұлғаның тұтастығы бірінші кезекте тек 
өзінің психологиялық ерекшеліктеріне максималды сəйкес келетін қызметтерді 
таңдау мүмкіндігін ғана емес, өзінің негізгі даму жолын анықтауын білдіреді. 
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Бұдан басқа, тұлғаның тұтастығы оның əлеуметтік белсенділігін сипаттайды 
жəне индивидтің өз мүмкіндіктерін пайдалануының көрсеткіші болады. 

Адам болмысы құрылымының мəселесі əр түрлі əдістемелік 
негіздемелерге сүйене отырып, əр түрлі шешімін табуы мүмкін. Дін дəстүрінде 
бұл рух-жан-тəн. Оккульті түсінуде – көптеген дене қабықшалары (физикалық, 
астральді, ментальді т.б.). Кейбір заманауи авторлар психоэнергетика – сана – 
дене туралы да айтып жүр. С.И.Гессен ұсынған педагогикалық антропология 
құрылымына сəйкес, адам көп қырлы жəне биологиялық, қоғамдық, рухани 
мəдениет тұрғысынан ізгі болмыстарды біріктіреді. ХХ ғасырдың соңындағы 
отандық философтардың еңбектерінде адам күрделі био-социо-мəдени болмыс 
ретінде  қарастырылған (М.С.Каган), материалдық, рухани жəне зияткерлік 
құрамдауыштар бірлігі ретінде түсіндірілген (Ю.Д.Железнов). Кейбір 
нұсқаларда оның əр түрлі стихияларға тиістілігі туралы сөз болған 
(И.А.Колесникова, [226,с. 288]. 

Адамның тұтастығы өмірге келген сəтінде жетілген болмыстың бастапқы 
күйі ретінде  түсіндірілуі мүмкін. Тұтастық адамның əлеуетті жағдайы ретінде 
өз бойына терең бойлап, əлемнің тұтастығын тануға негізделеді 
(И.А.Колесникова [226,с. 116]). 

«Адамның тұтастығын жоғалту себептеріне де көзқарас əр түрлі болады: 
Машина өндірісінің дамуына байланысты толықтық болмысынан ажырау 
(Маркузенің «бір өлшемді адамы»); тəрбиелік жəне қалыптастырушы 
ықпалдың жинақталуына байланысты адамның болмысындағы тосқауыл. Әрбір 
нұсқада өзінің тұтастықты сақтау (иелену, қалпына келтіру) стратегиясы қажет 
болады (И.А.Колесникова [226,с. 117]).  

Заманауи педагогикалық-психологиялық позиция тұрғысынан адамды 
тұтастық қасиеттерін тасымалдаушы ретінде қарастыратын болсақ, оқыту жəне 
тəрбиелеу арқылы қозғалыс туралы айтуға болады. Бұл жағдайда адам өмірінің 
қандай да бір сəтінде тұтастық дербес болмысын көрсететін тұлғалық əлеуетті 
жүзеге асыру деңгейіне қатысты «өлшенуі керек» (И.А.Колесникова [226,с. 
118]). 

Тұтас білім беру В.Г.Афанасьевтың пікірінше оның құрамдауыштарынан 
көрініс таппайтын жаңа сапалық сипаттамаларға ие болады. Жүйелі тəсіл 
қолданылуы тұрғысынан кең таралған. Ол орындаушының алдында субъектінің 
сапасы мен интегративті қасиеттерін түсіндіру міндеті тұрғанда жəне күрделі 
ұйымдасқан объектіні тұтастық ретінде түсіну қажет болған жағдайда 
қолданылады (С.Л.Рубинштейн) [49,с. 52-69]. 

Тұлға құрылымын қарастыру барысында оның интегративті, жүйелік, 
өзекті, тұтастық қасиеттерін жүйе қалыптастыратын, тұлғаның іргетасын 
қалайтын, оған тұтастық беретін қасиеттер ретінде жіктеу керек 
(Н.И.Непомнящая, Э.В.Бесчеремных, П.М.Якобсон, Л.А.Ростовецкая т.б.). 

К.К.Платонов тұлғаны төрт блокқа жіктеген: оның бағыттылығы, оның 
тəжірибесі (білім, білік, дағды, əдет), адамның дербес ерекшеліктері, 
типологиялық қасиеттері. 

Бұдан басқа, адамның тұлғалық қасиеттері экологиялық, физикалық, 
эстетикалық мəдениеті  болып табылады. Тұлғаның адамгершілік тұтастығы, 
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экологиялық, эстетикалық, физикалық жетілу тұтастығы болады (В.С.Ильин) 
[190,с. 144]. 

Кешенді тәсіл тұтас мазмұны мен құрылымын талап ететін ұлттық кесте 
арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың ерекшелігін 
зерттеуде жұмыстарды ұйымдастыру жүйесін анықтайды. Осы тəсіл ұлттық 
кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту үдерісін 
оқу-əдістемелік қамтамасыздандыруда дидактикалық материалдар мен 
элективті курс бағдарламасындағы оқу мазмұнын кешенді құрастырудың 
мүмкіндіктерні қарастырады.  

Пәндік-бағыттылық тәсіл ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытуда сыртқы құрылымдық элементіне қатысты 
таңдау курстары, білім беру бағдарламаларының бейіндік пəндер мен базалық 
оқу курсының білім беру жəне тəрбиелеу əлеуетін пайдалануға мүмкіндік 
жасайды. Оқу материалдарының мазмұнын дұрыс  таңдауда ұлттық кесте 
арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың тиімді 
нəтижесіне жетуге септігін тигізеді.   

Осы параграфта ұсынылған əдіснамалық тұғырлар  ұлттық кесте арқылы 
студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуда моделін құрастыруда 
жүйе түзуші жəне оны іске асырудың механизмі саналады.  

Ұлттық кесте арқылы студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытудың моделін жасамас бұрын, осы ұлттық кестенің жіктемесін жəне оның 
тұлғаны көркемдік-шығармашылық дамытудағы мүмкіндіктерін айқындап 
алудың қажеттігін туындайды. Бұл туралы келесі бөлімде жан-жақты 
мазмұндалады.   
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2 ҰЛТТЫҚ КЕСТЕ – СТУДЕНТТЕРДІҢ КӨРКЕМДІК-
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУДЫҢ  ҚҰРАЛЫ 

 
2.1 Ұлттық кестенің түрлері мен көркемдік-шығармашылық мәні 
Біз зерттеуде ұлттық кесте дегенімізде қазақ халқының кесте өнерін сөз 

етеміз. Қазақ халқының кесте өнері оның қолөнерінен өрбігендігі анық.  
Осы айтылғандарды сипаттап, оларға студенттердің көркемдік-

шығармашылық əлеуетін дамыту тұрғысынан талдау жасамас бұрын біз ұлттық 
кесте өнері бастау алатын «қолөнер», «сəндік-қолданбалы өнер» түсініктерінің  
анықтамаларына  мəн бердік. Осы анықтамалар педагог ғалым Ұлжарқын 
Әбдіғапбарованың «Қазақтың сəндік-қолданбалы өнері» монографиясында  
жан-жақты талданғанын ескере отырып, оларды қайталап жатуды жөн 
көрмедік. Себебі біз Ұ.Әбдіғапбарованың «қолөнер дегеніміз – табиғи 
шикізаттарды өңдеу негізінде тұрмысқа қажетті заттар мен бұйымдарды қолдан 
немесе қарапайым құралдар көмегімен жасау өнері, сəндік-қолданбалы өнердің 
негізі», «сәндік-қолданбалы өнер дегеніміз қолмен немесе құралдармен, 
техникамен өндірілетін қолданбалы, сəндік, сувенирлік бұйымдар түрлерін 
ұқсатып жасаудағы ойлардың, материалдар мен көркемдік шешімдердің, 
техникалар мен технологиялардың, ұлттық нақыштардың жиынтығын 
құрайтын өнер түрі» делінген анықтамаларымен толық келісеміз [195]. Әрі 
қарай автордың «сәндік-қолданбалы өнер туындыларын (тұрмыстық əшекей 
заттар, зергерлік бұйымдар, ұлттық киімдер, кілемдер, кестелер, музыкалық 
аспаптар жəне т.б.) дайындау, жасау үдерісімен айналысу ісінде көркемөнер 
кәсіпшілігі бұйымдары,  өндірілетін орнына қарай көркемөнер өндірісі 
бұйымдары, саласы бойынша көркемөнер өнеркәсібі бұйымдары» [194] деп 
қарастыру амалдарын да  осы тұрғыдан зерттеуіміздің негізіне аламыз.  

Зерттеу пәнімізге орай студенттердің көркемдік-шығармашылық 
әлеуетін дамытудың құралы тұрғысынан ұлттық кестенің шығу тарихына, 
мазмұнына, сондай-ақ, кестеленетін бұйымдарға, кестеленетін ою-өрнектерге 
және кестелеу техникасына талдау жасаймыз. Соның негізінде ғана біз 
ұлттық кестенің студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудағы 
мүмкіндіктерін анықтай аламыз. Осы айтылғандарды анықтау барысында 
С.Қасимановтың [197], М.Мукановтың [198], Қ.Мұқановтың [87,б.141], 
С.Ж.Асанованың [86,б.100-120;199], Ұ.М.Әбдіғапбарова [94,б.98], А.С.Сманова 
[113,б. 145] жəне т.б. ғалымдардың еңбектері негізге алынды.  

Сонымен ұлттық кесте өнерінің түрлері мен көркемдік-шығармашылық 
мəнін анықтауда төрт қырынан зерттейміз.  

1)Ұлттық кестенің студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытудағы мүмкіндіктері осы өнердің шығу, даму тарихы туралы 
білімдердің тереңдігі мен мазмұнына, оның тұлғаның дамудағы мəнді 
ықпалынан туындайды. Сол себепті зерттеу барысында ұлттық кестенің шығуы 
мен дамуына  тұлғаның көркемдік-шығармашылық  дамуына əсері тұрғысынан 
талдау жасаймыз. 

2) Ұлттық кестенің шығу даму тарихын зерттемес бұрын кесте өнері 
дегеніміз не жəне ол қандай бұйымдарға  салынатынын анықтап алу қажет.  
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3) Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуда 
кестеленетін ою-өрнектердің түрлері мен мазмұнын, олардың тұлғаның 
дамуындағы мəнін айқындаудың керектігі артады.  

4)  Студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуда ұлттық 
кестенің орындалу техникасын, оның түрлері мен жолдарны  анықтаудың 
қажеттілігі туындайды.   

Ұлттық кесте өнерінің шығу тарихы мен дамуына талдау жасайтын болсақ, 
Ұ.Әбдіғапбарова қазақ халқының сəндік-қолданбалы өнерінің шығу тегі ежелгi  
тас дəуіріне саятындығын, соңғы палеолит дəуiрiне тиесілі мəдени 
ескерткiштердің,  неолит дəуiрiнде қараүңгiрден табылған керамикалық 
ыдыстардың, қола дəуiрiнде сүйек ұқсату өнерi кеңiнен дамығандығын айта 
келе, ұлттық кесте өнерінің шығу тегi де ертедегi Қазақстан территориясын 
мекендеген сақ, үйсiн, ғұн жəне басқа да тайпалар өнерiнiң дамуынан да негiз 
алатындығын дəлелді мысалдармен негіздеген болатын [192,б. 57]. Біз 
дисертациялық жұмысымызда автордың осы ойын жалғай түсеміз.  

Алтайда Пазырық қорғанынан ескерткiштер арасынан кiлем мен кiшiрек 
кiлемдер, қабырға əшекейлерi, түйе жабулары жəне т.б. киiзден жасалған 
бұйымдар табылған.  Жазғы үй əшекейлерiн, кiлем жəне басқа бұйымдарды 
дайындау барысында киiз бетiне немесе мата бетiне əр түрлi матадан, терi 
қиындыларынан немесе қанық түске боялған киiзден ою-өрнектерді  
жапсырмалау əдісі кеңiрек қолданылған. Зерттеушiлердiң анықтауынша ежелгi 
дəуiр мен бiзге дейiн сақталған өнердегi ежелгi жəне негiзгi орындау  
техникасының бiр түрi болып жапсырма табылады.  

5-шi Пазырақ қорғанынан қазақ киiз үйiнiң жабуын еске түсiретiндей 
ауқымды (4,5 х 5м) жапсырма əшекейлерi бар киiз жайма табылған. Бiр киiз 
жаймада ежелгi шаман аңызындағы кейiпкерлер, фантастикалық құстар мен 
қанатты аттарға мiнген салт атты адамдар суреттелген. Бронислав Залевский 
қазақ аңызында кентаврдың кездесетiндiгi туралы алғаш рет айтқан. Аңыз 
бойынша, кентаврлар - отбасы тыныштығын, балаларды қорғайтын ата-баба 
бейнесi. Ал, киiз жаймалардың тағы бiр түрлерiнде қолына мүйiздi бұтақ - киелi 
өмiр ағашын ұстаған бақсы бейнеленген. Қазақтың қолөнерiнде кездесетiн 
дүнижүзiлiк ағаш дүниежүзiн ашулы аруақтардан қорғаушы ретiнде 
ұғынылған.  

 Қотанды қорғанында өте қымбат тұратын үлбiрлi iшiк сақталған. Ол түркi-
моңғолдар дəуiрiндегi сыйлы адамдардың бiрi бақсы-абызына тиесiлi болған. 
Оған қоса ағаштан жасалған үстiнен алтын жалатып, жiбек таспамен бекiтiлген 
ат бейнелi үлбiрлi омырауша да соған тиесiлi деп есептелген. Өйткенi ежелгi 
дəуiрде осындай омыраушаларды бақсылар ғана таққан. Сақ шеберлерi 
үлбiрден жасалатын бұйымдарды өңiне айналдырып бау түрiндегі тігіспен 
тiккен. Бұл тiгiстi олар терiден жасалатын бұйымдарды дайындау, киiз 
жапсырмаларын бiрiктiру барысында да  қолданған.  Қазақтар осы тiгiспен 
күдерi шапандар мен кең шалбарларды тiккен. Қазiрде Эрмитажда сақтаулы 
тұрған қазақ шекпендерiнiң пiшiмi жəне тiгу техникасы да жоғарыда 
аталғандарға ұқсас.  
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Нойын-Ұлы (Моңғолия) қорғанында ашылған көптеген заттар да ХІХ-ХХ 
ғасырларда  қазақтар тұрмысында  қолданылған заттарға ұқсас екендiгiн жоққа 
шығаруға болмайды.    Нойын-Ұлыда жiбек жəне жүн матадан дайындалған 
тұскиіздер табылған. Оларға бiз кестелеу арқылы тасбақа, балық, қанатты 
қасқыр, айдаһар, құстар бейнелерi, ал шетiне S тəрiздi белгi, мүйiз тəрiздi 
өрнектер (қазақтарда ол “қошқармүйiз” жəне “сынықмүйiз” деп аталады) 
кестеленген.  

Қазақстан территориясындағы өнердiң  дамуы қыпшақ, қарлұқтар жəне 
т.б. (8-14 ғғ.) тайпалардың  мəдениетiнде жалғасын тапқан. Олардың мəдениетi 
10-12 ғғ. дами түстi. Қыпшақтар, қаңлы мен наймандар туралы жазбалар Плано 
Карпини мен Вельгельм  Рубрук еңбектерiнде кездеседi. Олардың айтуынша 
қазақ қыздарының тұрмысқа шығарда тойға киетiн  бас киiмi – «сəукеле» 
қыпшақтардың бас киiмiне ұқсас.  

15 ғасырдағы Орта Азия тарихшылары Хафиз бен Арбудың айтуынша 
Сырдарияда жəне оның Солтүстiгiнде рудниктер көп болған, осыған орай 
қолөнерi де қарқынды дамыған. Сырдария қалаларында түйе жүнiнен 
дайындалған мата – саудадағы ең басты бұйымдардың бiрi саналған. Қара жəне 
қызыл бояу сəйкестiгi қазақтардың кiлем бұйымдарына да тəн. Ұлытау тауынан 
сəукелеге ұқсас  бас киiм киген əйел мүсiншесi табылған. Оны 14-15 ғғ. тиесiлi 
деп тапқан, ол бүгiнде Жезқазған қаласындағы тарихи мұражайда сақтаулы тұр.  

ХV-ХVІІ ғғ. таулы аудандарда тұратын қазақтар көшпелі жəне жартылай 
көшпелі жағдайда өмір сүріп, малмен күн көрді, киіз, кілем, киім-кешек,  аяқ 
киім, теріден жасалатын ыдыстар, ат əбзелдерін, киіз үйлері мен күймелерін  
жəне т.б. дайындады. Олар өздерінен артылған өнімдерін қала тұрғындарымен, 
егіншілермен азық-түлікке айырбастады. Түркістанның Сығанақ, Сауран, Ясы 
жəне т.б. қалаларының базарына шығарып, орнына мақта мен жібек маталар, 
қыштан, металдан жасалған бұйымдар, əшекейлер, айна жəне т.б. үй 
тұрмысына қажетті дайын бұйымдарды алды. Міне, осы тұста үлттық кесте 
өнері дами түсті. 

Қазақстан Ресейге қосылғаннан кейінгі ХVІІІ-ХІХ ғасырлардың ортасында 
да қазақтардың  дəстүрлі кəсіпшілігінің бірі қолөнері болып табылды.  

ХІХ ғасырдың екінші жартысы – ХХ ғасырдың бас кезеңінде  қазақтардың 
негізгі тұрақ үйлері қысқы жəне жазғы болып бөлініп, олардың жазғы үйлері 
болып негізінен киіз үйлер саналды.  Оның түрлерінің көбеюі мен сəнділігінің 
кеңеюі, сондай-ақ оның ішкі-сыртқы жабдықтарына эстетикалық талап-
сұраныстардың артуы ағаш өңдеу өнерін, тоқыма өнерін, соның ішінде киіз, 
текемет басу, кілем, алаша, басқұр, ши тоқу, сырмақ сыру өнерлерін дамыта 
түсті.  

Қазақтардың ұлттық киімдерінде этникалық, экономикалық, табиғат 
жағдайларына байланысты ежелгі дəстүрлер сақталынды. Сан түрлі бағалы 
тондар мен ішіктерге сұраныстың болуына қатысты тері өңдеу өнері де 
дамыды. Теріден жəне жүннен жасалатын киімдердің түрлері көбейді, оларға 
бейнеленетін ою-өрнектердің мазмұны мен түрлері баий түсті. Қазақ 
киімдерінің əшекей бөлшектері болып теріден, жүннен, жібектен жасалған 
белдіктер табылды.  
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Кеңес екіметіне дейінгі қолөнердің дамуына қазақ қауымының 
әлеуметтік-экономикалық жағдайы, көшпелі өмір, біртіндеп отырықшылдыққа 
көшу процесі, бұрын үстем болып келген тұйық шаруашылықтың ыдырай 
бастауы, көрші елдермен, əсіресе Россиямен, сауда қатынасының, 
шаруашылық жəне мәдени байланыстың арта түсуі, тағы да басқа көптеген 
ішкі-сыртқы факторлардың əсері айтарлықтай ықпал жасады. Ол кездегі қазақ 
ауылдарының көпшілігінің қаламен байланысы болмады. Сол себепті, олардың 
өзіне қажетті үй бұйымдарының басым көпшілігін қалалардан сатып 
аларлықтай мүмкіндігі болмағандықтан, негізінен, халық шеберлерінің қолына 
қарады.  

Қазақ шеберлерінің (қолөнершілерінің) қатары ХІХ ғасырда көбейді. Бұл 
туралы кеңес өкіметіне дейінгі зерттеушілердің еңбегінде айтылған. 

С.Қасимановтың «Алтын жіппен тігу Орта Азия халықтарының бəріне тəн 
өнер. Алтын кестелі тон, шапан, айыр қалпақ, кемер белбеу, сал шалбар, 
сəукеле əдемілік əшекейінің ең асылы жəне бағалысы болып есептеледі» [197] 
деген ойы «алтын, күміс жіптермен кестелеудің» Орта Азия халықтарында 
орыс мəдениетіне араласудан бұрын-ақ болғандығын дəлелдейді  

Ұ. Әбдіғапбарова «халықтың мəдени дəрежесі өскен сайын тұтыну 
бұйымдары мен жабдықтардың сапасына қатты талап қойып, олардың əрі 
ұнамды, əрі сəнді болуын қалады. Техникамен жақсы жабдықталған 
фабрикалар мен кəсіпшілік артельдерінде кілем тоқылып, шифоньер, кітап 
сөрелері жасалды, тігу ісі мен кестелеу өнері де машинамен орындалды, тастан 
қашап, сүйектен оюлап, құмнан құйып жасайтын бұйымдар енді заводтарда 
көптеп шығарылды» деген ойларын негіздей отырып,  осы кезеңде қолөнер 
кəсіпшілігі, көркемөнер кəсіпшілігі аталып ірі өндірістік орындарда 
жетілдірілген техникалар мен технологиялар арқылы жүзеге асқандығын 
көрсетеді [193,б. 72].  

Қазақ халқының кесте өнерінің тоталитарлық жүйе кезеңінде (1917-1991 
жж.) дамуы. 1919 жылы-ақ «Қолөнер жəне ұсақ өнеркəсіптердің дамуына 
ықпал ету шаралары туралы» (Ол уақытта қолөнер өнеркəсібі, көркемөнер деп 
те аталған) В.И.Лениннің  қолы қойылған декрет жарық көрді.20-30 жылдарда 
қазан төңкерісіне дейін көркемдік безендірілген тұрмыстық бұйымдарды 
дайындайтын кəсіпшілік орталығы болған жерлерде, жаңадан кооперативтік 
кəсіпшілік артельдері пайда болды. Олардың қатарында ұлттық кестелермен 
көркемделетін бұйымдар жасау, кілем тоқу артельдерін жəне т.б. атауға 
болады. 30-40 жылдарда халықтың көркемөнер кəсіпшілігінің қарқынды 
дамыған кезеңі болды. Көркемөнер артельдерінің мүшелері, шеберлерінің 
жасаған бұйымдары  мемлекетаралық жəне халықаралық көрмелерге, 
жəрмеңкелерге шығарылды. 40 - жылдар мен 50 жылдардың бірінші жартысы 
халықтың көркемөнер кəсіпшілігі мекемелерін соғыстан кейінгі қайта 
өркендетуге арналды. 50-жылдарда жалпы халық шаруашылығын қайта 
қалпына келтіруге байланысты кəсіпшіліктер алдында бұқаралық тұтыну 
тауарларының ел сұраныстарын қанағаттандыру міндеттері қойылды.  Сонымен 
қатар біруақытта өшіп ұмыт қалған кəсіпшіліктерді қайта қалпына келтіру, 
сондай-ақ қоғамдық өндірістерде жұмыс істемейтін, көркем қолөнерінің белгілі 
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бір түрлерін  меңгерген шеберлерді анықтау жұмыстары жүргізілді. Осыған 
орай елдің əр түрлі аудандарына бірқатар ғылыми экспедициялар 
ұйымдастырылды.50-жылдардың екінші жартысында жəне 60-жылдардың 
бірінші жартысында экспортқа шығарылатын бұйымдар қайта жаңартылды, 
оларды отандық жəне халықаралық көрмелерге шығару аясы кеңейтілді.  60-
жылдардың екінші жартысында көркемөнер кəсіпшілігін дамытуға қатысты 
маңызды үкіметтік қаулылар шықты. Осы қаулылардың көмегімен көркемөнер 
кəсіпшілігі мекемелеріне шеберлер-қолөнершілер-үйде істеуші-зейнеткерлерді 
жұмысқа алу, мекеменің штаттық кестесінсіз қосымша жұмысқа алу 
мəселелері, тіпті негізгі жұмысшылырдың бос уақытында үй жағдайында 
отырып келісім шарт бойынша тапсырыстарды орындайтын үй мекемелерін 
ұйымдастыру мəселелері шешілді.  60-жылдардың екінші жартысынан бастап 
көркемөнер кəсіпшілігі ішкі жəне халықаралық рыноктарға ұлттық 
бұйымдарды-сувенирлерді шығарудың маңызды қоры ретінде қарастырыла 
бастады. Көркемөнер кəсіпшілігін əрі қарай дамыту кəсіпшілігі сувенирлік-
сыйлықтық қолданыстағы айрықша көркемөнер бұйымдарын өндіру мен 
сатуды кеңейтуге бағытталды. 

Мəселен, СССР Министрлер Советі  халықтық көркемөнер кəсібін дамыту 
мəселесіне арналған 1966 жылғы 30 қыркүйекте «Жергілікті өнеркəсіп пен 
халықтық көркемөнер кəсіпшілігін əрі қарай дамыту шаралары туралы», 1968 
жылғы 14 тамызда «Халықтың көркемөнер кəсіпшілігін одан əрі дамыту 
шаралары туралы» қаулыларын қабылдады. Осы қаулыларда көрсетілген 
нұсқауларды орындау барысында Қазақстанда бірқатар көркемөнер 
кəсіпорындары іске қосылды. Оның ішінде Алматыдағы «Сувенир», «Тұс киіз» 
фабрикалары мен «Экспериментті көркем керамика» зауытын жəне басқаларын 
айтуға болады [192,б. 57].  

Орталық Комитетінің халық көркем қолөнері туралы 1975 жылғы 29 
январьдағы қаулысында  халықтық дəстүрлі көркемөнер салаларын одан əрі 
дамытудың жолдарын көрсетумен бірге социалистік өнердің маңызды саласы 
ретінде ғылыми тұрғыда зерттеудің қажеттілігін ескертіп, барлық одақтас 
республикаларға осы мəселені талқылап, нақтылы шаралар белгілеуді 
тапсырды. Қазақстанда халықтық қолөнері негізінде маманданған он шақты 
өндіріс кəсіпорны, көптеген цех ашылды.  Киіз басу, тоқымашылық, 
тігіншілік, кесте тігу сияқты əйелдер үлесіне тиген қолөнер түрлері, керісінше 
жаңа жағдайға байланысты жаңғыра дами түсті.  

Ою-өрнектер де өзгеріске ұшырады. Осы өзгерістер ою-өрнектер 
мотивтерінің пропорцияларына, бояу түсіне, орналасуына, мотивтердің 
өздеріне де əсер етті. Кеңестік кезеңде дəстүрлі ұлттық ою-өрнектерге Кеңес 
өкіметінің эмблемасы – орақ пен балға, бесбітімді жұлдыз – ордендер, алқагүл, 
астық масақтары, мақта қауашақтары  жиі пайдаланылды. Халықтың 
көркемөнер кəсіпшілігі бұйымдарында дəуірдің жалпы стилі, сəні едəуір көрініс 
табады. Сонымен бірге өнер мен шеберліктің дəстүрлі негіздерін сақтау, 
дəстүрлі ұлттық көркем образдар қазіргі уақыттағы көркемөнер кəсіпшілігіне 
жоғары көркем құндылығы мен төлтума сипатын береді [192,б. 57]. 
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Осы кезеңде жоғары жəне арнаулы орта білімді даярлығы бар суретші 
кадрлардың аздығынан сəндік өрнек өнері арттырылмай, оның дамуына елеулі 
нұқсан да тиді. Бұл туралы кезінде Ә.Тəжімұратов айтқан болатын «Қазақ 
қолөнері сəндік өрнегінің үлгісі осылай болу керек деген жорамалдарға 
сүйенетін кейбір жеңіл кəсіпорындары жəне құрылыс мекемелері ойларына 
келген бірдеңелерді мəсі, қамзол, жеңіл шапан сияқты киімдерге жəне зергерлік 
бұйымдарға штампылап жапсыра салады. Мəселен, астанамыз Алматыдағы 
зергерлік бұйымдарын сататын дүкендер мен «Қазақстан» дүкеніндегі ұлттық 
ою-өрнектермен «əшекейленген» заттар, сондай-ақ оныншы, он бірінші, он 
екінші микроаудандардағы Октябрьдің 50 жылдығы атындағы көше мен 
Коммунист проспектісі түйіскен жердегі кітап дүкені жайғасқан үйлерде тағы 
басқа көптеген мəдениет орындарында салынған ою-өрнектер мағыналық жəне 
эстетикалық жағынан ұнамсыз-ақ. Демек, қазақтың ұлттық киім үлгілері мен 
ою-өрнекті сувенирлік бұйымдарды, зергерлік заттарды көптеп жасауды қолға 
алу кезегі жеткен жұмыс деуге болады [67,б. 96].   

Қазақ сәндік-қолданбалы өнерінің, соның ішінде тәуелсіз мемлекет 
кезеңінде (1991 жылдан бастап) дамуы.  Қазақстан тəуелсіздігін нық ұстап 
тұру мақсатында ұлттық мəдениетке, соның құрамдас бір бөлігі болып 
табылатын халықтың сəндік-қолданбалы өнер туындыларының жандана түсуіне 
баса назар аударуда. Осыған орай киім тігу өндірістерінде ұлттық киімдер 
өндіру (сахналық костюмдер, сəндік, кешкі көйлектер, сыртқы киімдер, бас 
киімдер жəне т.б.) қарқынды дамып отыр («Сымбат» сəн академиясы, 
«Мақпал» ательесі, «Еркенұр» ательесі жəне т.б.) [94,б. 98]. 

Наурыз мейрамының, басқа да ұлттық мерекелердің, салт-дəстүрлердің 
қайта жаңғыруына байланысты сəндік-қолданбалы өнер туындыларының  
сувенирлік, мерекелік функциялары артты. Сəндік-қолданбалы өнер 
туындыларын білім беру жүйесінде  пайдалану қажеттілігі көрсетілген ғылыми 
зерттеулер көбейді.  Олардың нəтижелері мектеп практикасына ендіріле 
бастады.  Халықтың сəндік-қолданбалы өнерін сақтау мен насихаттауда 
қолөнер орталықтары, студиялары, мектептері жұмыс істеуде, 
телебағдарламалар, конференциялар, көрмелер ұйымдастырылуда. Орталық, 
мемлекеттік мұражайларға халықтың сəндік-қолданбалы өнер туындыларын 
қабылдауға сұраныстар өсті. 

Ғасырлар бойы екшеленіп, көркемдік сапасын арттырып, күні бүгінге дейін 
жеткен ою-өрнектер құрылыста, тұтыну заттарында кейбір жағдайларда дұрыс 
қолданылып жүрген жоқ. Сол себепті сəндік-қолданбалы өнер туындыларының 
тарихы мен қалыптасуын, дамуын, ерекшеліктерін зерттеу мен ертеде 
халықтың балалар мен жастарға оларды үйрету жүйесін зерделеудің маңызы 
зор болмақ [94,б. 98].  

Сонымен, қазақ халқының кесте өнерінің таихы мен дамуына жасаған 
шолу, осы өнердің  сақ, үйсiн, ғұн, қаңлылар дәурлерінде тамыр жайған.  Түркi 
қағанаты дәуiрiнде (5-6 ғ.ғ.),  қыпшақ, қарлұқтар жəне т.б. (8-14 ғғ.) дəуірінде 
дами түскенін;  Орта ғасырлар дәуірінде даму шыңына жеткен. Ресей 
империясы құрамында  даму көріністері орын алғанын; халықтың кесте 
өнерінің ХІХ ғасырдың ІІ жартысында қарқынды дамығандығын; ХХ ғасырдың 
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80-жылдарынан бастап кеңестер одағының нарықтың экономикаға көшуіне 
сəйкес  қайта өркендегенін көрсетті.  
Зерттеу барысында ұлттық кестенің мазмұны мен көркемдік-шығармашылық 
мәнін аша түсуде біз  қазақ халқының кесте өнерінің қандай бұйымдарға 
салынуына байланысты түрлеріне, оларға салынатын ою-өрнектерге 
байланысты түрлеріне жəне орындалу техникасына байланысты түрлеріне 
талдау жасағанды жөн көрдік.  Ұлттық кестенің бұйымдарға салынуына қарай 
жіктемесін жапсадық (сурет 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Сурет 2 - Ұлттық кестенің бұйымдарға салынуына қарай жіктемесі 
 
Қазақ халқының кесте өнерінің сырмақтарда қолданылуы және жасалу 
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қолында бар ою үлгiлерiнiң қайсысын алып, оны қалай орналастыруды 
қарастырған. Сонымен қатар киiздiң көлемiне қарай оны көп кесiп, 
қырдасынды көп түсiрмеу жағын да ойластырды. Сонан кейiн сырмаққа 
арналған киiздiң оң бетiн еденге жаяды. Таңдап алынған ою- өрнектердiң қағаз 
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бен тықыр терiге немесе клеенкаға түсiрiлген үлгiсiн киiздiң үстiне салып, сол 
үлгiнiң iзiмен өткiр пышақпен немесе қайшымен мiнсiз етiп қиып алады да 
сырмақ бетiне салады. Оң бетi қара киiзден ойылған болса, оның ортасы ақ 
киiздiң ортасына түседi. Сырт оюлары ақ  киiздiң шетiне келiп, ақ киiздiң 
ортасы осы қара шеттiң iшiнен орналастырылған, екi түстi, оны жөрмеп тiгедi. 
Осы тəртiппен сырмақтың оюлы бетi құрастырылып болған соң, ою 
жоспарларының үстiнен боялған жиек бастырылады. Мұны жиектеу дейдi. 
Оюларын жиектеп басып болған сырмақты астар төсеп, бетпен қосып сыриды. 

Жиектiк жiптiң иiрiлуi де, қабатталуы да басқаша жəне оның түсi, бояуы да 
оюды айшықтап тұратын ашық түстi болады. Сырудың тiгiсi  де екi түрлi: 
бiрiншiсi – жеке жiптiң өзiмен əрлi – берлi тiк шаншып сыру арқылы тiгу де, 
екiншiсi – қос жiппен сырып тiгу. Бұл əдiс инедегi жiптiң астынан тағы бiр 
жiптi бос төсей отырып сыру арқылы iске асырылады. Мұндай тiгiс тiгiн 
машинасының тiгiсiне ұқсайды. Сырмақты сыру үнемi ою - өрнектердiң 
бағытымен оюлана сырылады. Сырылып болған соң сырмақтың шеттерiн 
тегiстеп қиып, шетiне жиек бастырады. 

Оюға әзiрлеу. Ол үшiн қара ала сырмақтың тұтас ойылатын ақ киiзiнiң 
бетiн iшiне (арасына), қара киiздiң бетiн сыртына келтiрiп (оң-терiс беттестiрiп) 
қабаттау керек. Сонан соң ойғанда киiз де, ою да сырғып кетпейтiндей етiп, жиi 
көктелуi қажет. Көктелгеннен кейiн ақ киiздiң бетiне қалаған бiр оюдың толық 
ұғымын беретiн тұтас өрнегi сызып түсiрiледi. Тұтас ойылатын қара ала сырмақ 
киiзiн осылай дайындау ойыстыру деп аталады. 

Киiз ою. Оюға пышақ қажет болады. Ол пышақ əрi өткiр, əрi ептi болуы 
шарт. Пышақ сызыққа тiк (900) шаншылады. Оны екi жақтың бiрiне жантайтуға, 
толқытуға мүлде болмайды. Егер осы шарттар титтей бұзылып ағат кетсе, 
өрнектiң мəнерi, тiптi ұғым зердесi бұзылады. Сондықтан пышақ ұстау 
шарттары есте болғаны жөн. Пышақ сол ұсталған бойы қашан да iшке 
(шебердiң өзiне) қарай тартылады. Кейде оюлардың əлжуаз, нəзiк мүйiстерiн 
шығару қиындаса, пышақты суырып алып, қарсы жақ сызыққа тiк шаншу 
арқылы мүйiстi дұрыстап, бұзбай шығаруға болады. 

Салғастыру. Ойылып болған киiз сол екi қабат күйiнде екi бөлек оюға 
айналады. Сонан соң оюдың үлгi  - мəнерiн, қалыбын бұзып алмай, көктеу 
жiптерiн пышақпен қиып сөгу керек. Сөгiлiп болғанда киiз төрт бөлшекке 
бөлiнедi. Бұл бөлшектердiң екеуi ақ, екеуi қара болып шығады.  

Осы төрт бөлек оюдың да оң бетi (оң жағын) үстiне қаратылып, ақ киiздiң 
iшкi оюы қара киiздiң  сыртқы оюына, қара киiздiң  iшкi оюы ақ киiздiң сыртқы 
оюына киiстiрiледi. Бұл сəтте оюдың бiрiн тегiс жерге мұқият жайып алып, 
екiншi бiрiн соның үстiне салып, оюларды өз ұяларына еппен, дөп түсiрiп, 
мүйiстердi бiрден дəлдiкке келтiредi. Ақ ою мен қара оюдың бiрiне – бiрiн 
қиыстыру жұмысы, шеберлер тiлiнде салғастыру деп аталады.  

Екi ақ, екi қара төрт бөлшек ою бiр-бiрiне қиюласып, салғыстыру жұмысы 
аяқталған кезде, екi қара ала сырмақтың тұтас бетi келiп шығады. Яғни, бiр ақ, 
бiр қара екi кесек киiз ойыстырылғаннан кейiн де сол бұрынғы өлшемiн 
сақтайды. Тек екеуi де қара ала. 
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Үйлестiру. Салғастыру жұмысы қара ала сырмақ бейнесiн келтiрiп 
шығарғанда, сол тұрған жерiнен қозғалтпай тұрып, оюлардың əрбiр мүйiз, 
мүйiс, сағақтары мұқият үйлестiрiле отырып, жер – жерден жiппен iлiп  
қосақталады. Осы жұмысты шеберлер үйлестiру деп атайды. 

Бiрiктiру. Үйлестiру дұрыс шығарылғаннан кейiн, киiздiң оң бетiне ақ, 
қара оюлар бiрiн – бiрiне қолмен түйiстiре жөрмеледi. Жөрмеген кезде тебен екi 
киiздiң түйiскен қырын жара, қарбыта шаншылады. Жөрмеу жiбi жиiлеу түсiп, 
киiзге сiңiрiле тартылғаны жөн. Бiрақ ою – өрнектердiң бырысып, тырысып, өз 
қалыбы мен сиқын бұзбауы шарт.  

Жиектеу – жөрмеу аяқталғанда қара ала сырмақ бетi бiртұтас киiзге 
айналады. Ендi ақ, қара оюлардың түйiскен сызығы үстiн қуалай, сырмақтың оң 
бетiне жиек жiп бастырылады. Жиек оюлардың сын-сипатын, мəнерiн бұзбауы 
мұқият қарастырылады. Егер жиек ою мəнерiн бұзбай дұрыс бастырса, сырмақ 
өңiндегi өрнек айшықталып, құлпырып шыға келедi.  

Қос жиек. Бiрi оң, бiрi терiс иiрiлген екi жiптi осылай атайды. Оның əрбiр 
сыңары иiрiлген екi тал жiппен қабатталған. Мөлшерi жуандау ши мөлшерiнде. 

Қос жиек бастыру. Қос жиек оюлардың түйiскен сызығы үстiн бастыра 
қолмен ұсталады. Сабақты тебен ине бiр жиектi жара шаншылып, киiздiң 
астына тiк өтедi. Астынан үстiне қарай тiк шаншылғанда, тебен екiншi бiр 
жиектi жарып үстiне шығады. Осы əдiспен жиек жiптiң бiрiн жарып астына, 
бiрiн жарып үстiне шығып, баппен алма-кезектеп тартылған шуда жiп жиекке 
көрiнбейтiндей дəрежеде сiңiрiледi. 

Сыңар жиек. Оң не терiс ширықтары иiрiлген жалаң жiп екi қабатталғанда 
– сыңар жиек аталады. Қос жиекке қарағанда сыңар жиек жуантықтау иiрiледi. 

Сыңар жиек бастыру. Қос жиекке қарағанда сыңар жиек бастыру күрделi 
жұмыс. Ол оюлардың түйiскен сызығы қоспасын басып арасына сiңе түседi. 
Сабақты тебен жиектi сəл қиғаш жарып өтiп, киiздiң астыңғы қоспасын жөрмей 
орап үстiне шыққанда жиектi сəл шеттеп жарып өтедi. Осы əдiспен жиек үстiне 
бастырылғанда киiздiң (оюдың) астыңғы қоспасы жөрмелiп отырылады. 

Астарлау. Сырмақ бетi ақ, қара киiз оюлардың ойыстырылуымен бiртұтас 
қара ала киiз болып шығады. Бiрақ бұл жалаң қабат жəне жұқалтаң келедi. 
Сондықтан қара ала сырмақ көбiнше пiсiрiлген, бiрақ қарпылмаған жұқалтаң 
талма киiзбен астарланады. Кейде қой жүнiнен арнайы иiрiп, өрмекте тоқылған 
астарымен, жұқалтаң алаша төсенiштермен, кенеп, қап сияқты заттармен 
астарланатындары да болады. 

Сыру – тiгiс аты, яғни сырмақ бетi мен астарды қосып бiрiктiру. Жақсы 
сырылған сырмақ əсем де берiк болады. Сырылғанда, оюлар сиқы бұзылмай, 
бырысып, тырысып, селкеу, көз, iрку қалмай шығуы шарт. Әдетте, ақ жəне қара 
оюлардың iшi түгел сырылады. Сыру тiгiсi ою жиегiне жарым елi, шынтақ елi 
жерден оларды түкпiрлеп жүргiзiледi. Әрбiр шаншуда тебен киiзден тiк өтiп, 
астынан үстiне тiк шығып отырады. Сондай-ақ əрбiр шаншу аралығы жəне 
сырудың оң мен сол аралығы бiркелкi шығарылғаны дұрыс. 

Жөрмеу – тiгiс аты. Тiлiмiзде тiгiс атының отыз-қырық түрi бар. Соның 
бiрi жөрмеу. Шеберлер тiлiнде киiз бен сырмақ шетiн жөрмеудiң бiрнеше түрi 
айтылады. Мəселен, шырыштап (орайпек) жөрмеу, сiргеше жөрмеу, асықша 
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жөрмеу, тарақша жөрмеу, торлап жөрмеу. Ал мұның қай түрiн алып, қайсысын 
қай тiгiске түсiру шеберлердiң талғамына байланысты. 

Алақұрттау – жиектеудiң бiр түрi. Тұтас ойылған немесе ортасы бөлек, 
жақтауы бөлек ойылған қара ала сырмақтың ортасындағы оюының айнала шетi 
мен сырмақтың жалпы төңiрегi түгел жиектеледi. Кейде осы жиек орнына 
арнайы шалынған таңдайша баулар, алақұрттар бастырылады. 

Мəселен, үш саусақты (6 қол деп те айтылады) шалу, төрт саусақты (8 қол 
деп те айтылады) шалу арқылы жiптi 6 қатар, 8 қатар түсiрiп таңдайлайды. 
Таңдайшаның енi бармақ елi мөлшерiнде. Егер ақ, қара екi түстi жiп шалынған 
болса, баудағы таңдай көлдененi бiр қара, бiр ақ болып шығады. Мұны 
шеберлер тiлiнде алақұрт деп атайды.   

Қазақтың ұлттық кестесінің тұскиіздерде қолданылуы.  Тұскиiз киiзден 
жəне матадан дайындалады. Киiзден жасалатын тұскиiздерде оның кестесi 
арнайы басылған ең жақсы киiзден жасалады. Оған əрi тығыз, əрi жұқа ақ 
жүннен басылған фетр сияқты киiз таңдалып алынады, (қалыңдығы 0,6-0,7 см) 
орта есеппен енi –150-200 см, ұзындығы 300-450 см болу керек. 

Көбiнесе бiр тұтас мазмұндағы бiрнеше ою-өрнек жиынтығынан, яғни 
бiрнеше өрнектердiң ұнамды үйлескен тұтас желiсiн жасау негiзiнде тiгiледi. 
Мысалы, кестелеуге арналған матаның шетiн енi 10-12 сантиметрдей өзге түстi 
матадан көмкередi. Кейде матаның шетiн көмкерудiң орнына оны кестелейдi, 
кейде машинамен өрнектеп тiгедi. Содан кейiн ортадағы матаға 2-3 дөңгелек не 
ромбы бейнелi сызықты кестелеп алып, оның iшiн «гүл», «түйетабан», 
«қошқармүйiз» сияқты оюлардың  бiрiмен толтырып кестелейдi. Қатар 
орналасқан дөңгелектердiң, ромбалардың аралығындағы қолтықшаларын мүйiз 
тектес оюлармен толтырады. Ортадағы дөңгелек («табақ») өрнектер мен 
қолтықшалардағы үш бұрыш бейнелi өрнектер тiгiлiп болған соң, тұскиiздiң 
төрт бұрышы кестеленедi. Бұрыштарға мүйiздердiң басы ортаға қарай сұғына 
келетiн жəне бұрышты толтырып тұратын өрнектер түсiрiледi.  

Киiз бетiн матамен оюлап кестелеу қазақтың дебiске дейтiн жеңiл 
сырмағына ұқсас келедi. 

Бұл жолақтың екi жақ шетiн ұзына бойына бiр түстi жiппен жиектеп, 
кестелейдi. Жиек кестесiн көрнектi ету үшiн, оны екi – үш рет бiр – бiрiне 
тиiстiре қайталайды. Мұны тұскиiз кестелiгiнде де «су» деп атайды. «Су» 
өрнегiнен қалған қара немесе ақ киiзге, сондай-ақ «су» өрнегiнiң ортасында 
қалған төрт бұрышты таза жерiне əр түстi маталардан ою бастырылып, бұл 
оюлардың да жапсарлары 2-3 қатар əр түстi жiппен кестеленедi. 

Қазақтың көне үлгiсiмен кестеленген тұс киiздерде «су», «мүйiз», «гүл», 
«жапырақ», «шырмауық», түйетабан», «айбалта», «алқа» оюлары жиi 
кездеседi. Жайқалған гүл – жапырақ, жайылған мал, ағын су ою-өрнектерi 
жарасты жастықтың, жаңа өмiрдiң символы ретiнде салынған. Сондай – ақ 
аңшылыққа жəне жорық жабдықтарына байланысты ұғымның нəтижесiне келiп 
туған ескi тұскиiздердегi кестелер де осындай жайларды аңғартатыны мəлiм. 

Қазақстанның солтүстiгiнде осы күнге дейiн тұс киiздi матадан оюлап 
тiгу дәстүрi сақталып келедi. Тұскиiздiң орта шенiндегi жасыл мақпал үстiне 
қызыл шұғадан ойылып тұтас өрнек жапсырылады. Оюы қошқар мүйiз тəрiздi 
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иiрiлiп келгенмен кейде дөңгеленген теңгенi есестетедi. Оюдың ойылуы қатаң 
дəлдiкпен жасалады. Тұскиiздiң өн бойынан екi көлденең сызықты көруге 
болады. Одан екi жаққа тарамдалған оюлар бiрдей түскен. Тұскиiздiң орта 
тұсында тағы бiр тiгiс бар, ол қара мен қызыл шұғаның бiрiккен жерi. Мұнан 
шебердiң ою оярда қызыл шұғаны да, қара шұғаны да екi бүктеп 4 қабат матаны 
қатар қойып ойып түсiргенiн бiлу қиын емес. Ал, ол асқан тапқырлықты керек 
етедi. Бұрынғы тұскиiздерде кездесетiн «П» тектес, үш жағынан ұсталған 
жиектi мұнан көрмеймiз. Шетiне жалғанған сары шұға көркемдiк үшiн емес, 
көмкеру үшiн ұсталғандығын байқауға болады. 

Түрлi түстi жiбек жiптермен кестеленген тұскиiздердегi өрнектер көбiне 
гүл тектес жапырақтарды бейнелейдi. «П» əрпiн бейнелейтiн таңба, əрине 
тұскиiздiң орта шенiне  орналасып, екi жақ шетi жалпақ жиекпен тiгiледi. 
Тұскиiздiң дəл ортасына бағалы мата ұсталынады. Ол көбiне таза жiбек, не жүн, 
қамқа сынды қымбат, көрер көзге əсер қалдырарлықтай өзгеше болады. 
Мүмкiндiгi барлар тұскиiздiң айналасына (үш жағына) аң терiсiнен, көбiне 
құндыздан жұрын (жиек) жүргiзедi, құндыз болмаса да бұлғын терiлерiнен 
жасалған жұрын жиi ұшырайды.  

Ал оңтүстiк Қазақстанда терi орнына кестеленген қара мақпал ұсталатын 
болған. Мұнда жасыл түстi мақпалға айшықты кесте тiгу кең қолданылған. 
Тұскиiз жасайтын қазақ шеберлерiнiң кесте тiгу мəнерi де жалпы Орта Азия 
шеберлерi қолданатын тамбур тiгiсi болғанмен өзiндiк ерекшелiкке бай. Соңғы 
уақытта баспа, оқалап зер салып тiгу кең қолданылды . Әрине, оқамен зерлеп 
тек киiм–кешектi ғана айшықтап сəндеген, кейде бұл əдiстi қымбат деген 
тұскиiзге пайдаланған.  

Қазақ ұлттық кестесінің тігін бұйымдарында  безендірілуі. Бұл мəселені 
талдауда біз  қазақтың ұлттық киімдері жəне оларға əшекейленетін ою-
өрнектер мəселесі қарастырылған  Э.Рассохинаның [201], С.Ж.Асанованың 
«Қазақтың ұлттық киiмдерi» [86,б. 100-120] атты кiтабын, А.С.Сманованың 
қазақтың ұлттық киiмдерi материалында студенттердің еңбекке 
қызығушылығын қалыптастыруға арналған диссертациялық зерттеуін 
жетекшілікке аламыз. не қолданылатын өсiмдiк тектес, космогониялық жəне 
геометриялық ою-өрнектер түрлерi мен олардың жасалу технологиясы  туралы 
мазмұндалады.  

Қазақ ұлттық ою-өрнектерiнiң киiмдерге салыну жолдары. Қазақ ұлттық 
ою-өрнектерi киiмдерге кестелеу жəне жапсырма тəсiлдерi арқылы түсiрiледi.  

Жоғарыда аталған еңбектерді талдау нəтижесінде біз ұлттық кестенің 
орындалу техникасына қарай жіктемесін жасадық (сурет 3). 
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    Сурет 3 - Ұлттық кестенің орындалу техникасына қарай жіктемесі 

 
Диссертациялық жұмыста олардың бірқатар түрлерін сипаттап өтуді эөн 

көрдік.  
ЖАПСЫРМА (аппликация). Киiмге жапсырма жапсыру – оның ажарын 

ашып сəнiн келтiредi. Қазақ халқы əшекейлеудiң бұл тəсiлiн ежелден бiлген. 
«Жылтырағанды үстiне жапсырып» деген сөз тiркестiң кез-келген ауылда 
естiлерi анық. Оны сəн қуған адамдарға арнап айтқан. Бұл жапсырманың  
ертеден –ақ  сəннiң  басты талаптарының бiрi болып табылғанын жəне солай 
болып қала беретiнiн айғақтайды. 

Жапсырманы жапсырудан алдын оның қандай киiмдерге жəне қандай 
тұстарына жапсыру тиiстiгiн бiлу керек. Жапсырма көрiк берiп, көңiл қуантып 
тұру үшiн көшеге, кешкi сауықтарға, той-жиындарға киетiн салтанатты 
киiмдерге жапсырылады. Күнделiктi үй iшiнде киетiн киiмге жапсырма 
жапсырыла бермейдi. Өйткенi, жапсырма қымбатқа түседi жəне ол үшiн қымбат 
маталар мен жiптер пайдаланылады, оның орындалуы да асқан шеберлiктi 
қажет етедi. Сол себептi жапсырма кештерге бiр киiп шығатын киiмдерге  
қолданылады. 

Жапсырма киiмнiң көзге түсiп тұратын тұстарына орналасуы заңдылық. 
Осыған орай жапсырманы омыраудың жоғары тұсына, кеудеге, алдыңғы қос 
өңiрге, жеңге, етекке жəне ретiне қарай иыққа, арқаға орналастырады. Қалай 
болғанда да ол бiрден жарқ етiп, назарды өзiне аудартуы керек. 

Үшiншiден жапсырманың матасы қандай болуы керектiгiн бiлу тиiс. 
Жапсырма үшiн тек қана қымбат, жалтыраған, тамсандыратын алтын немесе 
күмiс маталар алынады. Көбiнесе алтын немесе күмiс паршалар таңдалады.  

Содан кейiн жапсырманың қандай пiшiнде болуын мықтап ойлау керек. 
Бұл көбiнесе кестелеушінің, болмаса тiгiншiнiң қиялына, ойлау қабiлетiне 
байланысты. Сондықтан да тура мынадай пiшiнде ғана болады деп кесiп айту 
қиын. Қиялы қаншама түрленсе, жапсырманың да соншама түрi кездесуi 
зандылық. Бiрақ, оның əрқайсысы талғамды болуы керек. Тек ебедейсiз үлкен 
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немесе ретсiз жəне сансыз көп жапсырмалар киiм əрiн кiргiзбек тұрмақ, оның 
ажарын қашырып жiберетiнiн ескермей болмайды. Сондықтан оны мөлшермен 
қолдану керек. 

Дəстүрлi ұлттық киiм үлгiлерiнде жапсырмалар өрнектерi көбiнесе өсiмдiк 
тектес болып келген. Қазiрде сəн əлемiндегi талаптарға сəйкес жапсырмаларда 
өсiмдiк тектес өрнектер жиi қолданылады. Суретшi-сəнгерлер түрлi гүлдердi – 
раушанды, қалампырды жəне басқаларын, кейде тiптi оларды сабағымен, 
болмаса өсiмдiктiң бiр бөлшегi – жапырағын, күлтесiн жапсырма ретiнде 
қолданады. Сондай-ақ, жапсырмалар ғарыш сипатты – жұлдыз, шоқ жұлдыз, 
Ай, Күн, Құс жолы сияқты да жасала бередi. Тотықұстың құйрығы, 
қырғауылдың қауырсыны, тiптi балапанның өзi, елiктiң мүсiнi түрiнде де 
жапсырмалар көптеп кездеседi. Айтылып өткендей қаншама қиял болса, 
соншама жапсырма жасауға болады. 

Жапсырманың орындалу техникасының үш түрi бар. Бiрiншiсi ол бiрден 
драптың үстiне келесi жапсырма матаны қою арқылы жасалады. Алдымен 
жапсырма ретiнде қолданылатын жалтырақ матаны арнайы жұқа желiмдегiш 
матамен желiмдеп қояды. Содан кейiн оған суреттi немесе бейненi бормен 
немесе басқа белгiлеу құралымен түсiредi. Содан соң белгiнi бойлап 
машинамен тiгiп шығады. Осы тiгiлген өрнек жалтырақ матадан кесiп бөлiп 
алынады.. Ендi суреттiң шеттерiне ара тiсiндей (зиг-заг) тiгiспен тығыз етiп 
тiгiледi.  

Бұл үшiн матаны кергiшке керiп қояды. Өрнек толық жапсырылған соң 
оны үтiктеп жiбiрсе, ол тырысып-бүрiспей, бiркелкi рең берiп, жайнап тұрады. 

Жапсырманың екiншi орындалу түрiнде жұмыстардың ретi сəл өзгередi. 
Алдымен өрнектiң өзiн алтын не күмiс паршадан кесiп алады. Содан кейiн ол 
араның тiсiндей, бiрақ өте ұсақ тiгiспен негiзгi матаға тығыз етiп тiгiлiп 
шығады. 

Егер жапсырманың одан да бедерлi болуы мақсат тұтылса, оны үстiне 
басып кестелеп те шығудың қиындығы жоқ. Өрнектiң шет-шетi тағы да алтын 
немесе күмiс паршаның жiңiшке таспасымен əдiптеледi. 

Жапсырманың орындалуының үшiншi техникалық түрi үнемi болмаса да, 
кейбiр киiмдерде кездесiп тұрады. Бұл – желiммен жапсыру. Жұқа полиэтелен 
түрiндегi арнайы пленка жапсырмалық матаның астына төселiп, матамен бiрге 
өрнек бойынша кесiледi. Содан кейiн қыздыру тəсiлiмен негiзгi матаға 
жапсырылады. Қыздыру үшiн үтiк немесе қысым аппараты қолданылады. 

БIЗ КЕСТЕ безендiру түрлерiнiң iшiнде көп қолданылады. Өйткенi, бiз 
кесте тəсiлiмен түскен əшекей бүртiктерi өзiне бiрден назар аудартады. 
Бұрындары бұл өрнек аты айтып тұрғандай кестенiң бiзiмен жасалатын болған. 
Бiрақ, қазiргi техника дамыған заманда киiмге бiз алып кестелеудiң қажетi 
болмады. Мұндай бүртiк кестенi машинамен де қапысыз орындап шығуға 
болады. Сөйте тұра, оның бiз кесте деген аты сақталып отыр.  

Бiз кестенi түсiру үшiн мiндеттi түрде негiзгi матаның астынан астар 
ретiнде кесте төгiлетiн жерге желiмделетiн мата қойылады. Содан кейiн матаға 
кестенiң бедерiн бормен, болмаса басқа белгiлеу əдiсiмен түсiрiп қояды. Мата 
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мiндеттi түрде кергiшке керiледi. Содан соң алғашқы өрнек контур бойымен 
түсiрiледi. 

Бiз кесте түсiрудiң өзiнiң бiрнеше түрi бар. 
Бiрiншiсi - өрнек бойымен тiк тiгiстер жүргiзу. Оны бүкiл өрнек бойына 

бiрнеше қатар етiп жүргiзiп шығу. 
Екiншiсi - өрнектiң iшi гүл, күлте, жапырақ жəне басқа суреттер түрiнде 

толтырылып, олар 1-3 қатар нəзiк желiлермен шектеледi.     
Үшiншiсi – бiз кесте оған дейiнгi жапсырманы əдiптеп тұрады.  
Төртiншiсi – бiз кесте оған дейiн түсiрiлген басып кестеленген өрнектi 

шетiнен əдiптейдi.  
Бiз кестенiң өрнегiн қолмен түсiргенде жүн, жiбек жəне мата жiптердiң 

шүйкесi пайдаланылады. Ал машинамен бiз кесте түсiргенде тек №63-iншi 
жiбек жiп немесе алтын жəне күмiс шарық жiптер қолданылады. 

Бiз кестенiң өрнек салудың басқа тəсiлдерiнде елене бермейтiн бiр 
ерекшелiгi бар. Мұнда өрнектiң желiсi үзiлмей, тұтас болуы мiндеттi.  

Кейде алтын, күмiс немесе басқа түрлi-түстi жiптен төгiлген бiз кесте басқа 
тəсiлмен салынған өрнектiң астында тұруы да мүмкiн. Ол үстiңгi өрнектiң 
салтанатын асыру үшiн пайдаланылады. 

ТЫҒЫЗ КЕСТЕ де киiм безендiрудiң бiр түрi. Оның өрнегi жатық жəне өте 
үйлесiмдi болып тұрады. Тығыз кестелеудiң техникасында мата дайындау əдiсi 
басқа кестелермен бiрдей. Өрнек түсетiн матаның астынан тағы қосымша 
желiмделетiн мата төселедi. Бұл кесте түскен соң матаның құрысып-бүрiсiп 
қалмауы жəне өрнектiң өте ерте еркiн тұруы үшiн керек. 

Мата кергiшке қатты керiледi. Тығыз кесте үшiн №65-iншi жiбек жiп 
қолданылады. Жiптердiң бiр-бiрiнiң iзiн ала немесе қабатталып кестеленуi 
өрнектiң бедерiн молайтады, бүртiк түрiнде сыртқа байқалып тұрады.  

Тығыз кестенiң еркшелiгi – ол көп түстi бояуларды бере алады. Бiр түстiң 
өзiнiң бiрнеше реңдерiн байқату үшiн осы тығыз кестенiң мүмкiндiгi мол. 
Мəселен, қызыл түстiң өзiнiң бiрнеше түрлi реңдерiн осы кестеден шығара 
аламыз. 

Сыртқы көзге көрiнуi, қонымдылығы жағынан тығыз кесте əшекей 
техникасының iшiндегi ең тиiмдiсi болып саналады. Сырт киiмдердi əшекейлеу 
үшiн тығыз кестеде кейде жүн жiптер де қолданылады. Өйткенi, олар матамен 
үйлеседi. Егер сырт киiм үшiн драп, жұқа мəуiтi қолданылатын ескерсек, тығыз 
кесте олардың ажарын ашады жəне кестелегенге ыңғайлы.  

РИШЕЛЬЕ (торлы тоқыма) –безендiрудiң ең салтанаттыларының бiрi. Ол 
өте көркем жəне нəзiк кесте түрi болып табылады.  

Торлы тоқыма киiмнiң жағасына, жеңiне, етегiне жарасады. Әйел 
көйлегiнiң омырауы осындай торлы тоқыма жасау киiмдi де, оны киетiн иесiн 
де сəнге бөлейдi. 

Торлы тоқыманы тек машиналар арқылы түсiредi. Оған жоғары талап 
қойылған. Көбiнесе жiбек, сондай-ақ алтын жəне күмiс жiптер пайдаланылады. 
Торлы тоқыманың өрнектерi киiмге қайталанбас сəн бередi. Кейде торлы 
тоқыманы көзге бiрден түсiру үшiн оған негiзгi матадан бөлек матаны астар 
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етiп те жасайды. Мұндай жағдайда матаның бергi жағындағы торлы тоқыманың 
өзi де, ар жағындағы жанама мата да көрiктене түседi. 

Суретшi алдымен əшекейге керек өрнектiң сұлбасын жасайды. Кескiн 
талғамнан шығып, бекiтiлген соң оны жұқа қағазға (калька)  түсiрiп алады. 
Содан кейiн жұқа қағаздағы кескiн матаның бетiне көшiрiледi. Калькадағы 
суреттi матаға көшiрудiң өз техникасы бар. Жұқа қағазды матаның бетiне берiк 
бекiтiп қойып, жiп сабақталмаған машинамен бiр рет жүрiп шығады. Сонда 
инеден қалған ұсақ тесiктердi қуалап тампонмен, түстi далаппен немесе бормен 
суреттi қалпына келтiредi. 

БАУ - əшекей бөлшектерiнiң бiрi. Қолдана бiлуiне қарай бау арқылы да 
киiмдердi нақышына келтiруге болады.  

Бау – жiптен көрi қалың болады. Бауды жасау үшiн жiбек немесе жүн 
жiптердi бiрнеше қабат етiп алады да, өрiп шығады. Бау өру – балаларымыздың 
ежелгi кəсiптерiнiң бiрi. Көне замандарда кəзiргiдей химиялық талшықтар мол 
болмаған. Ал жиi көшiп-қонатын жəне түрлi киiмдерге түйме табудың өзi 
мүмкiн емес далада қазақтар жүннен, қылдан жəне аттың құйрық-жалынан бау 
есiп алған. Ол себебi бауды да ежелгi əшекей бұйымдарының бiрi деп 
есептеудiң ерсiлiгi жоқ. Мiне, осылай бiрнеше жiптi қатар қабаттау тəсiлi мен 
өрiлген бау қазiргi сəн əлемiнде де кеңiнен қолданылады.  

Бауды бiр түстi жiптен өрiп шықса, ол бiр түстi болары түсiнiктi. Кейде 
əшекей үшiн бауды бiрнеше түстен өруге болады. Оған мықтылық немесе 
нəзiктiк үшiн шарық жəне басқа жiптер қосатындар да бар.  

Баудың басты қасиетi – қалай иiрiп үйiруге де келетiндiгi. Сол себептi бау 
арқылы небiр өрнектердi жасап шығуға мүмкiндiк бар.  

Бау арқылы өрнектеу техникасы. Алдымен өрнек түсетiн мата кергiшке 
қатты етiп керiледi. Оған салынатын өрнек белгiленедi. Содан соң сол өрнектiң 
матадағы кескiнiн қуалап бауды шетiнен бастап тiгiп шығады. Бұл үшiн 22-
класты тiгiн машинасы керек. 

Баумен өрнектелетiн өрнек үзiк-үзiк түрiнде болмауы тиiс. Ол бiр шетiнен 
келесi шетiне дейiн тұтас болғанда ғана баумен əшекейленедi. 

Өрнектi бау арқылы түсiрiп бiткен соң оны ыстық үтiкпен үтiктейдi. 
Соның арқасында баудың өрнегi матаға бұрынғыдан да бейiмделiп, тығыз 
жабыса түседi. Баумен түскен өрнектiң сыртқа шығып тұруы оны бедерлi 
көрсетедi. Баумен өрнектеу үшiн қандай түстi матаға қандай түстi бау 
қажеттiгiн ескерген жөн. Мұнда негiзгi матаның, немесе оған түсетiн өрнектiң 
өңiн ашу басты талап болып есептеледi. Сондықтан ақ матаға қара баудың 
өрнегi, қара матаға ақ баудың өрнегi, көк матаға қызыл баудың өрнегi ерекше 
жарасады. 

Сонымен осы параграфта баяндалып өткендей ұлттық кестенің пайда 
болуы мен даму тарихы, ұлттық кестеде бейнеленетін өрнектер мəні, ұлттық 
кестенің дамуында қалыптасқан салт-дəстүрлер, ұлттық кестенің бұйымдарға 
салынуына қарай жəне орындалу техникасына қарай жіктемелерінің ерекшелігі, 
сондай-ақ олардың терең мазмұны - көркемдік, танымдық білімдерді құрайды. 
Ал бұл болса ұлттық кестенің көркемдік-шығармашылық мəнін маңыздандыра 
түседі.  Осыған орай студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті 
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дамуындағы ұлттық кестенің  мүмкіндіктерін анықтаған жөн. Ол туралы келесі 
2.2 параграфында баяндалады.   

 
2.2 Ұлттық кестені оқыту үдерісінің студенттердің көркемдік-

шығармашылық әлеуетін дамытудағы мүмкіндіктері 
Ұлттық кесте  өнерінің 2.1 параграфта анықталған түрлері мен көркемдік-

шығармашылық мəні осы өнердің студенттердің соның ішінде болашақ 
бейнелеу өнері жəне сызу пəні мұғалімдерінің көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін дамытудағы мүмкінідіктерінің жоғары екендігін дəлелдейді.  
Студенттердің жеке өмірлік тəжірибесінің аясын кеңейте отырып, тарихын, 
қазіргі кезеңде жəне болашақта дамуын, дербес тұрғыдан оларды сақтап қана 
қоймай шығармашылықпен  дамыту қажеттігін ұғынуға септігін тигізеді. Осы 
арқылы олардың көркемдік білімдер кеңейеді. Өйткені өнердің күштілігі сонша 
ол абстрактілі қорытындылармен емес, тағылымның айқын күші ретінде сезім 
мен санаға тікелей əсер ететіндігі анық.  

Студенттердің ұлттық кесте арқылы көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытудың оқыту үдерісінде тиімділігі артуы мүмкін. Өйткені философия, 
əлеуметтану, педагогика жəне психология  мен саласындағы зерттеулердің 
талдаулары соңғы жылдары оқытудың тұжырымдамалық мəселелеріне баса 
назар аударатынын көрсетті жəне артып келе жатқан шешілмеген мəселелермен 
бетпе-бет келген қоғам тікелей жəне жанама түрде өз институттарын 
шығармашылық адами əлеуеттің қорларын ашу арқылы əдістерін табатын 
деректі мойындап отыр. Бұл тұрғыда Л.В. Яценко былай деген еді: «Бүгінгі 
таңда оқыту өткен шақтың көшірмесі емес, ілгерінді болашақты құрылымдауға 
бағытталған. «Білім - оқыту» доктринасының «білім - жасампаздық» 
доктринасына ауысуы – білім берудегі заманауи жаһандық өзгерістердің заңды 
эвристикалық ерекшелігі. 

«Бар болу» немесе «болу» - бұл екі қарама-қайшы құндылық бағдар білім 
берудегі екі заманауи парадигманың негізінде жатыр. «Бар болу» бағдары одан 
бастапқыда жат болған, алайда оған нақты əлеуметтік дəреже – кемелдену 
дипломына ие болу үшін қажетті ақпараттардың кейбір жиынтықтарын білім 
алушылар алуға оқытудың бағытталғанын сипаттайды. «Университет əрбір 
оқушыға «мəдени жекеменшіктің» нақты көлемін беруді мақсат етеді жəне де 
білім берудің соңында ең болмағанда осы меншіктің ең азын иеленгенін 
растайтын құжатты береді». Білім берудің аталмыш түрінің мақсаты – жоғары 
оқу орны түлегінің əлеуметке оның адекватты мүшесі ретінде енуін қамтамасыз 
ету. Аталған жағдайда білім беру жеке тұлғаға мəдени-тарихи құндылықтарды, 
нормалар мен дəстүрді көрсету, оған арнайы мемлекеттік институттармен 
іріктелген білім берудің мазмұны мен формаларын берудің нақ өзі болып 
табылады.  

«Болу» бағдары білім берудің басқа түрін анықтайды. Мұнда білім 
алушының қызметі оның жеке əлеуетін жүзеге асыруға негізделеді жəне 
танылатын салаларға теңбе-тең оқытудың өнімдерін оларға беруге алып келеді. 
Білім берудің мұндай түрі білім алушының өзінің ішкі субстанциясының 
өзгеруіне жəне оның жеке білімінің пайда болуына алып келеді. «Болу» 
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стилінде білім беру эвристикалық, тұңғыш ашушы сипатқа ие. Білім алушы 
жеке білімдік траекторияны құрып, жеке білімдік мақсаттар қойып, білім 
берудің мазмұны мен формаларын іріктеу мүмкіндігі бар өз білімінің субъектісі 
ретінде шығады. 

Көптеген отандық жоғары оқу орнының оқыту бағдарламалары қазіргі 
таңда дивергентті ойлауды емес, конвергентті ойлауды дамытуға тірелген, бір 
ғана жауапты іздеуге бағыттайды жəне студенттерды оларды көбейтуге 
баулымайды. «Білгішсымақ энциклопедистті тəрбиелей отырып, шығарушыны 
жоғалтып алуға болады, себебі оқыту бағдарламасы оған міндетке 
шығармашылықпен қарауды талап еткенде қарсы келетін тұтынушыны 
тəрбиелеу емес, тек игеруге ғана бағытталған».  

ЮНЕСКО қамқорлығымен өткен «ХХІ ғасыр келешегіндегі білім беру 
философиясы» симпозиумы өзінің қорытынды құжатында келесіні баса айтты: 
«Адам білім аясында өзін-өзі оқыту жолына, өмірді, мəдениет пен табиғатты 
сақтауға септігін тигізетін ойлау əдістері мен əрекеттерін таңдауға жауапты 
жəне зерделі жолға шығуы тиіс». Оқытудың мақсатын білімнің нақты бір 
жиынтығын игеру ретінде дəстүрлі түрде түсінген симпозиумның 
қатысушылары сынға қалды: «Қазіргі таңда білім берудің мақсаты адам 
санасына мəдениеттің өткенін, қазіргісін жəне болашағын құю... Білім берудің  
негізі ретінде неғұрлым оқу пəндері ғана емес, сондай-ақ, олардың мазмұнын 
шығармашылық түрде зерделеу, ой лау мен қызмет əдістері, яғни рефлексивті 
сипаттың үрдістері мен тəсілдері болып табылады». Осылайша, білім берудің 
философиясында біз анықтағандай, жалпы беталыстардың айтарлықтай бірі 
ретінде білім берудің шығармашылық құрамдауыштарын күшейту қажеттілігі 
баса көрсетіледі. 

Студент тұлғасының шығармашылық əлеуетін дамыту үшін жоғары оқу 
орнының оқыту кеңістігі шеңберінде осы шығармашылық қуысты тауып, оны 
«болу» парадигмасы аясында ұйымдастырып, оны мазмұнды жəне əдістемелік 
тұрғыда толтырып отыруы қажет. Осы ретінде біздің ойымызша, заманауи оқу 
орындарында ұлттық кесте өнері жаңашыл «технология» оқыту саласы 
негізінде ұйымдастырылуы қажет. 

Ұлттық кесте адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналған, өнер ретінде жəне 
шығармашылық іс-əрекеттің ерекше түрі тұрғысынан тəрбие мен білім беру 
жүйесінде маңызды орынды алуы мүмкін. Кез келген сапалық деңгейде 
(қабылдау, тану, жеке шығармашылық іс-əрекет) өнерге балалар мен жастарды 
баулу өсіп келе жатқан тұлғаның адамгершілік жəне рухани мəдениетін 
дамытады, өмір мен өнерде сұлулықты көру, бағалау жəне тудыру қабілеттерін 
оятып, тұлғаның шығармашылық əлеуетін дамытып жəне жүзеге асыруға 
септігін тигізеді. 

Өнердің айтарлықтай мəні тек шығармашылықта емес, сондай-ақ, 
тұлғаның жалпы дамуында екенін түрлі мемлекеттердің ғалымдары мойындап 
отыр. Жинақталған деректер, жеке педагогтардың бақылаулары, отандық жəне 
шетелдік зерттеушілерден алынған деректер тұлғаның көркемдік-
шығармашылық іс-əрекеті интеллектуалдық, эмоционалдық-эстетикалық жəне 
шығармашылық қабілеттерді дамытуға игілікті əсер ететінін болжауға 
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мүмкіндік береді. Сəйкесінше, өнерге баулу өзі үшін ғана маңызды емес. 
Сонымен бірге, тұлғаның қалыптасуы мен дамуына əсер ететін күшті 
құралдардың бірі ретінде алғышарт болып табылады. 

Адамның өнерге араласу үдерісін көркемдікті қабылдау мен жасау 
қабілеттерін оятудың көзі ретінде ғана қарастырмай, одан да кеңірек 
талқылауға болады: өнер тек «өзгеше» даму құралы ретінде ғана 
түсіндірілмейді, сонымен қатар, «дами отырып адам қызметі мен танымының 
кез келген саласында: ғылымда да, саясатта да, тұрмыста да жəне де тікелей 
еңбекте де дамитын» «жалпыға бірдей» əмбебап шығармашылық қабілет 
ретінде түсіндіріледі. Бұл жоғары оқу орны жұмыстарының жүйесінде 
шығармашылық пəндердің бағдарын нығайтуы тиіс. 

Ұлттық кестенің шығармашылық тұрғыдан  дамыған қоры іс жүзінде 
шектелмеген жəне адамзат оны ертеректе мойындаған. О баста өзі пайда 
болғаннан бастап, еңбектің арқасында өзін «адам санатына қосу» үдерісіне 
адам өнер жолымен қатар жүрген, ол оған табиғат берген объектілерді 
біріктірді, оларды жетілдірді, олардың еңбек құралына айналдыра отырып, 
өзіне пайдалы заттарды ойлап шығарды жəне жасады. Соңғы уақыттарда 
ұлттық кестенің нақыштарын қиыстыруда  белгісіз заңдылықтарды табу мен 
ашу, жалпылау мен талдау да қосылды.  

Егер ұлттық кестені қолөнер салаларында ауқымды мағынада қарастырса, 
онда ол рухани шығармашылық саласында да табысты жүзеге  асқанын 
мойындау қажет. «Мəселен, Қазақстан территориясынан табылған сақ 
дəуiрiндегi ескерткiштердегi бейнелер аңдық стильге жатады. Оларда аңдардың 
тұрпайы түрлерi бейнеленген. Кейiнiрек шеберлер олардың стильденген 
бейнелерiн суреттей бастаған. Жануарлардың бейнелерi осылайша ою-өрнек 
мотивiне көше бастады. Б.э.д 7-8 ғғ. сақ өнерiнде тау ешкi, арқар, бұғылардың, 
жыртқыш аңдардың толық бітімі бейнеленген. Осы дəуiрдегi ескерткiштерден 
артқы аяғымен тұрған қой мүсiнi (Бурабай көлi), тау ешкiсi мүсiнi  (Қайранкөл 
көлi) жəне киiк басы бейнеленген алтын түймелер (Торғай облысы) табылған. 
5-шi Пазырақ қорғанынан қазақ киiз үйiнiң жабуын еске түсiретiндей ауқымды 
(4,5 х 5м) жапсырма əшекейлерi бар киiз жайма табылған. Бiр киiз жаймада 
ежелгi шаман аңызындағы кейiпкерлер, фантастикалық құстар мен қанатты 
аттарға мiнген салт атты адамдар суреттелген. Бронислав Залевский қазақ 
аңызында кентаврдың кездесетiндiгi туралы алғаш рет айтқан. Аңыз бойынша, 
кентаврлар - отбасы тыныштығын, балаларды қорғайтын ата-баба бейнесi. Ал, 
киiз жаймалардың тағы бiр түрлерiнде қолына мүйiздi бұтақ - киелi өмiр 
ағашын ұстаған бақсы бейнеленген. Қазақтың қолөнерiнде кездесетiн 
дүнижүзiлiк ағаш дүниежүзiн ашулы аруақтардан қорғаушы ретiнде 
ұғынылған.    Шибi қорғанына жақын Құрай, Тұяқты, Қаракөл қорғандарынан 
табылған бұйымдардағы ою-өрнектер мотивi қазақ пен алтайлықтар ою-
өрнектерiнiң мотивiне өте жақын. Құрайдан табылған ұзындығы жiбектен 
жасалған 1,5 метр, енi 90 см, жапқышқа жоғарысынан төменiне дейiн алтын 
белгiлер тiгiлген. Қотанды қорғанында өте қымбат тұратын үлбiрлi iшiк 
сақталған. Ол түркi-моңғолдар дəуiрiндегi сыйлы адамдардың бiрi бақсы-
абызына тиесiлi болған. Оған қоса ағаштан жасалған үстiнен алтын жалатып, 
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жiбек таспамен бекiтiлген ат бейнелi үлбiрлi омырауша да соған тиесiлi деп 
есептелген. Өйткенi ежелгi дəуiрде осындай омыраушаларды бақсылар ғана 
таққан. Сақ шеберлерi үлбiрден жасалатын бұйымдарды өңiне айналдырып бау 
түрiндегі тігіспен тiккен. Бұл тiгiстi олар терiден жасалатын бұйымдарды 
дайындау, киiз жапсырмаларын бiрiктiру барысында да  қолданған.  Қазақтар 
осы тiгiспен күдерi шапандар мен кең шалбарларды тiккен. Қазiрде Эрмитажда 
сақтаулы тұрған қазақ шекпендерiнiң пiшiмi жəне тiгу техникасы да жоғарыда 
аталғандарға ұқсас. Қазақстан территориясындағы өнердiң  дамуы қыпшақ, 
қарлұқтар жəне т.б. (8-14 ғғ.) тайпалардың  мəдениетiнде жалғасын тапқан. 
Олардың мəдениетi 10-12 ғғ. дами түстi. Қыпшақтар, қаңлы мен наймандар 
туралы жазбалар Плано Карпини мен Вельгельм  Рубрук еңбектерiнде 
кездеседi. Олардың айтуынша қазақ қыздарының тұрмысқа шығарда тойға 
киетiн  бас киiмi – «сəукеле» қыпшақтардың бас киiмiне ұқсас. Плано Карпини 
қыпшақтар мемлекетiнде қазақтардың «асмалдық» деп аталатын затын 
кездестiрген. Бұл - терiден жасалған трапеция пiшiндi кiлемше, онымен үйлену 
тойы кезiнде қалыңдықтың түйесiн əшекейлеген. Оның айтуынша қыпшақтар 
қайтыс болған адаммен бiрге оның алтыннан жəне күмiстен жасалатын 
бұйымдарын,  өлiктi əкелген күймесiн жəне киiмдерiн көмген, сонан соң оның 
тұрған үйiн бұзып тастаған. Бұл салттың қазақтарда бiр бөлiктерi ғана 
сақталған, қазақтарда  қайтыс болған адамның үйi қамшымен соғылып 
бұзылған» [23,с. 286].  

Осы келтірілген мысалда берілген секілді ұлттық кесте өнерінің тарихи 
мазмұны, рухани маңыздылығы, адам өміріндегі мәні, тарихи деректер – 
мұның бәрі студенттің көркемдік-шығармашылық тұрғыдан білімдерін 
кеңейтеді. Сол себепті ұлттық кесте өнерін оқыту үдерісінде міндетті түрде 
оның тарихи мазмұнын ашып түсіндіруге аса мән беру қажет.  

Осылайша қолөнер, соның ішінде  кесте өнерінен бастау алған адам 
шығармашылығы оның табиғи эволюциялық жолмен дами түсетіні заңдылық 
екендігін студенттердің жете ұғынғаны дұрыс.  

Орта ғасыр дəуірінде адамдар қайтадан табиғат эстетикасы мен заттардың 
көркемдігін түсіне бастады. Гуманистік танымның тууы адамзатта «мақұлық 
жаратылысты емес, өмірді одан əрі жақсартатын дүниенің ең жоғарғы 
сұлулығын» аша түсті. Осы дəуір эстетикасы «сезім мүшелерінің табиғи 
сұлулығын ұғынатын» құрал арқылы диалектикалық түрде объект (форма) мен 
субъект (адамды) байланыстырды. Осы тарихи кезеңде алғашқы шеберхана-
мектептер пайда болады, мұнда балаларды қолөнеріне оқытады. Ол қазақ 
халқының  18 ғасырларда шəкірт тəрбиелеу өнерінде дами түсті. Осы тұстан 
адамның дамуы, көркемдікті тану мен жасауда оның шығармашылық өсуі 
оқыту əдісі арқылы жүрген. 

Қолөнер тарихындағы келесі қадам – бұл өмірге мықтап кірген 
техниканың рөлін біртіндеп сезіну.  
Қазіргі өнерде ертедегі халық өнеріне тəн ерекшеліктердің басым бөлігі 
сақталады. Бірқатары шығып қалады. Не шығып қалуы мүмкін? Бейнелеу 
арқылы берілетін символика мен ойлардағы магиялық түсініктер жойылады. 
Осы орайда бүгінгі күнге дейін бағаланбай келген магиялық ұғымның халық 
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өнерінде тіпті XVIII  жəне XIX ғасырларда да үлкен мəнге ие болғандығын 
айтып өткен жөн. Бұл магиялық функция соңғы жылдары жойылып бара 
жатқанымен, тақырыптар мен сюжеттер арасынан ішінара кездесіп жатады. 
Мүмкін адамдар сол ұғымдарға құлай сенбегенімен, оларға деген 
қажеттіліктерін түсінеді. Осы себептен де белгілі бір сюжеттер, мотивтер мен 
бейнелерде аттың, түйенің, үкінің, аққудың, қошқардың, тасбақаның, 
жолбарыстың, киелі ағаштар мен гүлдердің, аспан құбылыстарының, халық кие 
тұтқан тұрмыстық бұйымдардың жəне басқа да образдардың толық не 
элементтерінің берілуі орын алады. Олар алғашқы қауымдық құрылыста пайда 
болып, егін шаруашылығымен, мал шаруашылығымен айналысатын дəуірде 
дами түсіп бейнелеу фольклорында ғасырлар бойы үнемі қолданылатын 
образдарға айналған. Шеберлер шығармашылық процесте тақырыптар мен 
сюжеттерді өзгертуге аса ұмтылған жоқ, тек өздерінің көркемдік талғамы мен 
ой-қиялдарына сəйкес олардың алуан түрлі нұсқаларын жасады. Халық 
өнерінің осындай тамаша қабілетімен жəне нұсқаларының көптігімен ешқандай 
кəсиби өнер таласа алмайды.  

Халықтың сəндік өнерінің геометриялық жəне бейнелеу стильдері – 
дəуірлер мен ғасырларды қамтып отыр. Осы стильдердің жалпы халық өнері 
сияқты ұзақ өмір сүруі олардың терең руханилыққа құрылуынан жəне 
халықтың дүниетанымдық жəне эстетикалық көзқарастарына жауап бере 
алуынан талап етіледі. Ою-өрнектер адамға өте қажет болды, онымен бірге өмір 
сүрді, ақылгөйі жəне жұбатушысы, кейде ұстазы болды. Осылардың барлығы 
олардың халық өнері құндылығындағы өшпес белгісін жасады. Ою-өрнектің 
өміршеңдігі оның образдарының шынайы ма, əлде қиял-ғажайып па екендігіне 
мəн бергізбеді, ол адамдарға қуаныш, бақыт, сұлулық сыйлады, тіршілік етті, 
тұрмысқа оның бір мүшесі болып қатысты. Ою-өрнектер адамның күнделікті 
тұрмысындағы барлық бұйымдарда кездесетіндіктен, оның мотивтері мен 
образдары да күнделікті өмірдің бөлігі болып табылады, оның əдемі де, əсем 
бір бөлігі болып көрінеді. Барлық тұрмыстық бұйымдарда бейнеленген 
образдар мейлің ол ыдыстарда болсын, мейлің ол зергерлік бұйымдарда 
болсын, мейлің бау-құрларда болсын əсем əуенмен, қазіргі адамға жетісе 
бермейтін əсем бір əуенмен толтырылады.  

Халық өнеріне тəн символика адамды уақытша алдарқатушы емес, ол 
жақсылықты жақтайтын жəне қолдайтын идеясымен адамға жанды əрі мəнді 
əсер етіп, өзінің мазмұнымен өмірлік қолдаушысы бола алады. Бұл өнердің 
мəнділігі соншалықты, ол өзіне көңіл аударуды талап етеді, ойландырады, 
еліктіреді, бейне бір жаныңды арбап алады. Ол бастапқы күннен-ақ ертедегі 
қарапайым тұрмысқа бағытталды, қаншама ғасырлар елегінен еленіп идеалдық 
тұрғыдағы құрылымын, шешімінің терең образдылығын сақтап қалды. Бұл 
бұйымдар барлық уақытта да жасалған материалдарына сəйкес сапалы, мықты 
болды, олардың сəндік өңдеулерінің теңдесі болмады. Бұл өнер ұзақ ғасырлар 
еңбегін біріктіреді.  

Халық өнерінде қай образ болмасын – толық бір поэма, терең ойды 
білдіреді, оның осы бір қасиетіне байланысты жаңа образдар пайда болады.  
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Бүгінгі халық арасынан шыққан көркемөнер кəсібі шеберлерінің жасаған 
қазіргі бұйымдарында осы образдардың мəні қандай? Олар жəй ғана «ескінің 
қалдығы» болып табылады ма, немесе бізге ойымыздан ұзақ кетпейтіндей    
терең де күшті əсер қалдыра ала ма? Бұл сұрақтардың жауабы ретінде ХХ 
ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басындағы адамдардың халық өнерінің 
образдарына деген қажеттілігін түсінуге болады. Халықтың сəндік жəне сəндік-
қолданбалы өнеріндегі образдар мəңгілік, олар біздің ата-бабаларымызға 
қаншалықты қажет болған болса, бізге де, біздің болашақ ұрпағымызға да 
соншалықты қажет. Өйткені бұл образдар жақсылықтың, əсемдіктің өшпес өмір 
бұлағы болып табылатын халықтың сəндік өнерінің негізін құрайтын, онсыз 
өмірді елестетуге болмайтын ғасырлар күшінің – өмірге сенімділіктің нышаны. 

Қазақ жерінде алғашқы қолөнерді кəсіптік мектептерде үйрету 
Ы.Алтынсариннің Торғай округінде ашқан  қолөнер мектебі саналады. ХІХ 
ғасырда сурет өнерінің сабақтары: сурет, графика, кескіндеме жеке мектептерде 
де, сондай-ақ, мемлекеттік мектептерде де қыздарға да, ұлдарға да бірдей 
міндетті болды. Бұл ғасырдың аяғында Қазақстанда тауардың сəйкес түріне 
жəне безендіруге талапты, қабілетті тұтынушыларды қалыптастыруға 
мүмкіндік берді. 

Қазан төңкерісі тарихтың даму барысына өзіндік түзетулерін енгізді. 
Жұмысшының жеткілікті қарапайым тұрмысы, аздығы, ұтымдылығы жəне оны 
қоршаған заттардың қарапайымдылығы мұның барлығы өз кезегінде идеал 
болып табылған, дегенмен де жұмысшылардың өзіне айтарлықтай жақсы 
тұрмыстағы адамдар қатарының тұрмысы мен ортасы берілді. Кеңестік қолөнер 
кəсіпшілігінің алыптасуындағы маңызды сəт ХКК қаулысы бойынша 1920 
жылы Жоғары мемлекеттік көркемдік-техникалық шеберханалардың ашылуы 
болды. Мұнда суретші-конструкторлар, инженер-суретшілерді дайындалды, 
Бүкіл үстірт безендірулерге қатаң тыйым салынды. Студенттердің күші жететін 
ұсыныстарының объектілері негізінен жиһаз, киім, тоқыма мен ыдыс болды. 
Біршама кейін кəсіптік училищелер, ал кейін көркемсурет академясы, өнер 
академиясы ашыла бастады. Осы кезеңде балалардың мектептегі көркемдік 
білімінде де нақты өзгерістер байқалғанын айта кету керек. Ол 
Н.К.Крупскаяның, А.С.Макаренко, К.Д.Ушинский жəне В.А.Сухомолинский 
еңбектерінде бейнеленеді. Мысалы, А.С. Макаренко эстетикалық тəрбиені 
адамгершілік тəрбиенің бастапқы формасы деп санады жəне де мектептегі 
эстетикалық бедерсіздікке қарсы келе отырып,  өзінің педагогтарға деген 
ұсынысында əдемілікке ұмтылу, əрбір адамда табиғат мықтап орнықтырып 
берген, адамды мəдениет пен шығармашылыққа бұра алатын жақсы тетік бар 
екенін баса айтты. 

Кеңестік мектептегі эстетикалық білімнің негізі сурет сабақтары болды. 
Сурет салу қолды дамытады, қиялға ерік береді, алайда тұлғаның өзінің 
біршама əлсіз дамытады. Осы жылдарда мемлекетте қоршаған заттай əлемге 
сауатты жауап қайтаратын, тіптен оны шығармашылық тұрғыда түрлендіре 
алмайтын адамдардың бірнеше ұрпағы артты. 

Біршама кейінірек, 1962 жылы Министрлер кеңесінің қаулысымен «өнім 
сапасын арттыру қажеттілігіне байланысты» көркемдік құрылымдаудың 
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мемлекеттік жүйесі құрылды. Осы қаулы бойынша техникалық эстетиканың 
ұйымдастыруымен кадрларды кешенді даярлауды енгізу де қолға алынды. Он 
жыл бойы көркемдік-құрылымдық білім беру жүйесінің жеткілікті негізделген 
тұжырымдамасы жасалды.  

1991 жылы Қазақстан тəуелсізідігін алғаннан кейін отандық білім беру 
жүйесінде көркемдік білім беруге, этнокоркемдік білім беру, этномəдени 
тұжырымдамалдары аясында мектепте, жоғары оқу орнында көркемдік-
эстетикалық пəндер цикліне айрықша мəн берілді, оқыту əдістемесі зерделенді, 
ұлттық өнердің эстетикалық тəрбие берудегі мүмкіндіктері мен маңыздылығы 
сараланды. . Бұл туралы Б.А.Әлмұхамбетовтың, Қ.Ералиннің, Ә.Қамақовтың, 
Ж.Наурызбай жəне т.б. ғалымдардың диссертациялық зерттеулерінде жан-
жақты айтылған.  

Жоғарыда баяндалған Қазақстан территориясында қолөнер арқылы 
шығармашылық тұлғаның қалыптасуына бағытталған көркемдік білімдердің 
орта ғасырларда шəкірт тəрбиелеу жүйесінде, 18-19 ғасырларда арнайы қолөнер 
мектептерінде, 20-21 ғасырларда кəсіби мамандар даярлау үдерісінде, кəсіби 
білім беру жүйесінде дамуы туралы білімдер студенттердің ұлттық кесте өнері  
арқылы көркемдік-шығармашылық дамуының негізгі базалық білімдерін 
құрайды. Осындай білімдер студенттердің төл өнеріне, тарихына, көркемдік 
білімдер жүйесінің даму өзгерістерінің тереңдігіне назарын аудартады. 
Нәтижесінде ұлттық кесте өнерін жете үйренуге қызығушылықтарын 
дамытып, мотивацияларын арттырады.  

Осы тұста өткен ғасырда адамдағы шығармашылық бастау мəселесі 
жеткілікті түрде сезілмеген болса, бүгінде бұл қоғамда барынша өзгеретін 
адамның нақты мəселесіне айналғанын айта кеткен жөн. Табиғат берген 
тұлғалық қасиеттерді дамытып жəне шығармашылық ойлау дағдыларын 
қалыптастыруда, əсіресе бала кезден қалыптастыруға тек білім мен тəрбиенің 
күші жететіндігі зерделенді.  

Студенттерда шығармашылық тұлға сапаларын қалыптастыруға 
бағытталған заманауи педагогикадағы бағдар педагогикалық іс-əрекеттің 
мазмұнын, формасын жəне тəртіптерін өзгертеді. Ол үшін тұлғаның 
шығармашылық қасиеттерін дамыту бойынша педагогикалық үдеріске дəстүрлі 
өнер, əдебиет, музыка жəне т.б. сияқты оқыту салаларымен қатар басқа да 
оқыту салалары кіреді, олар өз кезегінде жаңа тақырыптар, курстар, бөлімдер 
енгізу есебінен шығармашылық мазмұнды толықтырады. Осындай заманауи 
шығармашылық дамыған бағыттардың бірі жоғары оқу орнындағы көркемдік-
эстетикалық мамандықтарда оқытылатын пəндер білімі болуы мүмкін. 

Жүргізілетін сабақ тек білім беру шеңберімен шектеліп қана қойса бүгінгі 
талапқа сай келмес еді. Басқа пəндер сияқты бейнелеу өнері де оқушының ой-
жүйесін ұштай білсе, сезім жүйелерін оятып, өнерге құштарлығын арттырса, 
əсемдікті сезініп, терең түсінуге жетелесе ғана талап деңгейінен шықпақ. 
Бейнелеу өнері – тəрбиелік өрісі өте кең пəн. Ол оқушының ой қиялын 
байытып, творчестволық қабілетін арттырады, рухани байлығын молайтады, 
көркемдік мəні шексіз, жалпы өнерден мағлұмат беріп, интернационалдық 
сезімге бөлейді. 
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Бейнелеу өнерінің эстетикалық талғамды қалыптастырудағы орны ұшан-
теңіз. Ғалымдардың айтуы бойынша айналадағы əсемдікті түсіну, таңырқана 
тамашалау адамды жарқын қуанышқа бөлейді, тамашаға таңқалдыра тəрбиелеу 
тəтті қиял туғызады, сайып келгенде эстетикалық тəрбиеге рақатқа бөлейді. 

Психология ғылымы сезім мен тебіреніс бірге жүрген жерде, ой-жүйесінің 
қабылдағыш қасиетінің ұйытқысы болетынын əлдеқашан дəлелдеп бегрген 
болатын. Бұл екеуі қатарласа отырып білім негіздерін тиянақты игеруге, 
адамның жеке басының жан-жақты қалыптасуына шексіз ықпал жасайды. 
өйткені оқыту процесінде өнер саласының түрлі тізбегін адам санасына құя 
берумен қатар, олардың астарына толық көзін жеткізбейінше, эмоциялық сезім 
тудырмақ емес. Ұғыну,сезіну, талғампаздық жарыса жүрсе ғана жарасымды. 
Демек оқыта отырып адамның ой-қиялын оятып қана қоймай оны тұтандыра 
білу қажет. Сонда ғана қолға алып отырған материал жаңа жағынан бейнелі 
құбылыста танылып өнерге эстетикалық көзқарас өрістей бермек. Эстетикалық 
сезім құдіреті затты көру ғана емес, сезімді де оятады. Халық өнерін сезіммен 
тану немесе обúектісін сезіне қабылдау – көрген мен естігеннің мəн мазмұнына 
қанығудың алғашқы баспалдағы. Эстетикалық қабылдау құбылыстың сырт 
бейнесі мен ішкі сырын, шындықты танытады, яғни өнердің көркін ғана 
көрсетіп қоймай, адамның өнерге деген көзқарасын анықтайды. Эстетикалық 
талғам ерекшеліктерінің бірі, адамның тарихи мұраға, халық өнеріне көзқарасы 
оның өз өмір тəжірибесімен астасып жатуында. Осыдан барып оқушы əрбір 
халық туындысын ой елегінен өткізе қабылдайды, оның қашан, қайда, қандай 
жағдайда пайда болғанын болжайды, ішкі сырын түсінеді. Демек, эстетикалық 
қабылдаудың шығармашылық жағы деп, оқушының оқығанын өз білімімен 
салыстыра түсінуін айтамыз. Осыған қарай бейнелеу өнері сабағында халық 
өнерін пайдаланып, оны түсіндірумен қатар студенттерге осы материал 
төңірегінде сұрақ қою оқушы қиялын толықтырып, нақтылы шындықты іздеп 
таптыру қажет. Халық өнерін оқып, оны өмірмен ұштастыра білген адамның 
жан-дүниесі кеңейеді, ой алғырлығы артады, адамды сауаттылыққа жетелейді. 
Халқымыздың өнері атааналарымыздың маңдай тері, ғасырлар қолтаңбасы, 
өнері мен білім тарихы. Сондықтан сол өнер келешек ұрпаққа жеткізіліп 
түсіндіре білуді қажет етеді. Қазіргі кезде республика мектептерінде халық 
өнерінің əр түрін оқытып үйрету жақсы жолға қойылған. Оған мысал ретінде 
кейінгі кезде мектеп көрмелерінде көптеп кездесіп жүрген студенттердің өз 
қолдарымен жасалған түрлі ұлттық ою-өрнектер, кестелер, ыдыс-аяқтарды 
айтуға болады. Халық өнері арқылы студенттер өз елінің өнерімен жəне оның 
түрлерімен танысады. Әр халықтың мəдени бейнесі өзіне тəн ою-өрнектерден, 
бояулар қолданыстан, архитектуралық ерекшеліктерінен көрініп тұрады. 
Мəдениеттің асылдарын өнер арқылы бойға сіңіріп, ой-өрісін кеңейтіп 
шындыққа көз жеткізу адамға тəн қасиет. өз халқының өнерін жете білу, жалпы 
өнерді жетік білуге, оларды талдай білуге септігін тигізеді. Халық өнерін 
оқытудың тағы бір ерекшелігі - өнер көркемдігін көрсету, өнерді сүю жəне 
өмірде пайдалана білу. Сонымен қатар шəкірт көкейінде халықтың əлеуметтік-
эстетикалық тəжірибесінен мағлұмат бере отырып маңайындағы мəдени 
ескерткіштерге көзқарасын ояту. Эстетикалық қабылдау толып жатқан 
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эмоциялар туғызуы мүмкін. Мəселен, өмірдегі немесе өнер заттарындағы 
əсемдікке тап болғанда адамның сүйсінуі жəне масаттануы, ренжуі, қайғыруы, 
жақсы көру жəне жек көру сезіміне, мйірімдік жəне елжіреу сезімін əсемдік 
əрқашан сезімге бөлейді. Оқудағы эстетикалық тəрбие жалпы білім беретін бір 
қатар пəндерді ең алдымен əдебиет, тарих, география, биология сияқты 
пəндерден сондай-ақ эстетикалық циклды əн, сурет салу, бейнелеу өнерінің 
негіздері сияқты арнаулы пəндерді оқыту процесінде жүзеге асырылады, жəне 
эстетикалық циклдағы арнаулы пəндер эстетикалық тəрбиеде зор роль 
атқарады. Мектеп қабырғасында сыныптан тыс үйірме жұмысында ерте 
заманнан келе жатқан, сəндік қолданбалы өнердің бір түрі кестелеу өнерінің 
тігу жолдарын, əдістерін студенттерге үйретемін. Басты мақсат, балаларға 
эстетикалық тəрбие бере отырып, оқушының ой-өрісін дамыту жəне 
патриоттық сезімін ояту. Кесте тігу өнерін үйрету барысында студенттерды 
ұқыптылыққа, əсемдікке, көркемділікке, шеберлікке, еңбек сүйгіштікке 
тəрбиелеу. Қолда бар халық қолөнерінің нəрін тиімді пайдаланып, оны 
ізденімпаздықпен жаңарта отырып келешек ұрпақтың бойына сіңіру. 

Заманауи педагогика қолөнердің, соның ішінде индустриалдық қоғамның 
жаһандық көрінісіне айналған дерегін қабылдады, ол жобалық-графикалық 
əдістермен тікелей байланысы жоқ жобалық практиканың жаңа салаларын 
қамтыды..Адам қызметінің түрлі салаларын қамтыған, ХХІ ғасырда жаһандық 
көрініс ретінде қолөнер түрлерін танып, заманауи білім беру жүйесі жалпы 
жəне əр адам үшін қоғамда ізгілендірудің маңызды факторы ретінде 
қабылдады, өйткені ол даму мен өзін-өзі тануы үшін əрбір адамға таңғажайып 
шығармашылық күш береді. Адам өзін қоршаған заттар мен пішіндер əлемін 
құра отырып, ол шығармашылықта өседі, ол өзінің ішкі дүниесін тани бастайды 
жəне ыңғайлы өмір сүруге үйренеді. 

Ұлттық кесте өнері саласынан  білімін жүйелі түрде қарастыра отырып, 
оның генетикалық шығармашылық бағытын баса айту керек. Бастапқыда 
жаңашылдықпен, даралықпен, шығармашыл ойлаумен жəне түпнұсқалығымен 
көрінген форма объектісі мен тарихи дамуы үдерісімен анықталған. Жеке 
түрлену мен тұлғалық көрініске енетін барлық элементтерді дизайн өзіне 
қабылдайды. Шығармашылық дизайнда қолданылатын синтез, талдау, тұжыру, 
метафоралық, жобалау жəне т.б. негізгі жұмыс əдістері болып табылады. 

Қазірде тұлғаның шығармашылық əлеуеті өндіріс құралы іспетті жəне 
интеллектуалдық өнім экономикалық өсімді анықтайтын фактор бола түседі. 
Парасатқа, білімге, тұлғаның шығармашылық əлеуетіне, экономикалық өсуге 
факторына апаратын ресурстың өзіндік түрлері сияқты қатынас дамыған 
елдердің мемлекеттік саясатына тəн. «Индустриалдық кезеңге іске асу мен 
экономикалық дамудың жаңа түрі тəн. Үстем мағынаны сандық емес, сапалық 
факторлар алады». 

Отандық экономиканы əлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлғаның 
шығармашылық əлеуетін дамыту мақсатында «шығармашыл жəне талантты 
жастарды дайындау, іріктеу, бөлу  мен ынталандырудың жалпы мемлекеттік 
жүйесін жасау қажет. Олардың іске асыру бөлімдері арнайы мектептер, 
лицейлер, гимназиялар, шағын ғылым академиялары жəне т.б. болуы мүмкін. 
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Тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуеті шығармашылық еңбек 
арқылы өнімдермен, тауарлармен, қызметтермен жəне т.б. заттандырылады. Ол 
экономикалық өсудің көзі мен факторлары жүйесінде айрықша орын алады 
жəне сондықтан да оны жүзеге асыру қоғам мен жеке еңбек пен уақытты 
үнемдеуге септігін тигізеді. Егер де шығармашылық тұлға қалыптасудың 
белсенді кезеңінде сəйкес жағдайлар, ең əуелі сапалы білім қамтамасыз 
етілмесе, онда ол өз əлеуетін толықтай дамытып жəне жүзеге асыра алмаса, ал 
ол өз кезегінде қоғам үшін экономикалық шығынды білдіреді. 

Мəселен, ұлттық кете өнерінде алдымен əшекейленетiн өрнектiң көлемi 
жəне орны есептеп алынады. Содан соң сол өрнектiң түсi немесе түстерi 
анықталады. Қазақ кесте түсiн таңдағанда екi бағытты ұстанған. Бiрiншiсi – 
матаның немесе оның кестесiнiң өңiн ашып көрсету. Бұл үшiн кестенiң түсi 
негiзгi матаның түсiне қарама-қарсы, яғни контраста болады. Сол себептi, 
көбiнесе ақ матаға қара ою, қызыл матаға жасыл жапсырма жапсыру содан 
қалған. Мұндай тəсiл шынында тiгiлген киiмнiң өңiн ашу үшiн керек. Олар бiр-
бiрiне қарсы түс болғандықтан да бiр-бiрiнiң ажарын ашады. Екiншi тəсiл – 
тектес түрлер арқылы кесте тiгу. Қызылдың немесе көктiң, яки жасылдың 
ашық, қалыпты, солғын, көмескi, ақшыл түстерi арқылы сол бояудың бүкiл 
əлемiн көзге елестетуге болады. Тектес бояулар бiр-бiрiн толықтыру үшiн 
қолданылады. Олар жаңағы түстi одан сайын жеңiлдете немесе тереңдете 
түседi. Дұрыс ретiн таба бiлсе тектес түрлер арқылы қайталанбас түстердiң 
үйлесiмiн құру мүмкiн. Ол үшiн суретшi-сəнгер ұшқыр қиялы бай болуы 
мiндеттi. 

Осы жерде қазақтың ұлттық киiм үлгiлерiнде əр түстiң өзiнiң нышаны 
болғанын айта кеткен жөн. Қазақ түстердiң өзiн өмiрiмен, тiршiлiкпен 
астастырған. Қай түстi қандай жағдайда қолдануды ойластырған. Бояулардың 
қаншама түрiн бiле тұрып, қазақ сол бояулардың əрқайсысының астарын 
ашқан, оған əлеуметтiк мəн берген.  

Қазақтың ұғымында көк түс –аспан асқан паңдықты (асқақтық), биiктiктi 
əйгiлейтiнi себептi көк көйлектi қыздар көлбеңдеп, өздерiн жоғары ұстаған. 
Аспан түстес болудың əр жағында мəңгiлiк, яғни мəңгiлiк жастық түсiнiгi 
жатты. Қызыл түс – көзге отты, күндi елестетуiне қатысты қызыл көйлектi 
қыздың мiнезi де от сияқты лапылдап тұрған. От – жастықтың бiр таңбасындай. 
Соған байланысты қызыл түстi негiзiнен жастар киетiн болған. Жасы үлкен 
адамдар қызыл түстен киiм кимеген. Ақ түс - тазалықтың, пəктiктiң белгiсi деп 
бағаланған. Ақ түс адалдықты, шындықты əйгiлеп тұрған. Ақ түс бақыт əкеледi 
деп санаған. Сол себептi ақ түстi көйлектердi қалыңдықтар тойға киетiн дəстүр 
қалыптасқан. Мұның өзi шаңырақты жаңа аттаған жастарға бақыт, ақ жол 
тiлеудiң белгiсi. Сары түс – сабырдың, ақылдың нышаны. Сары түстi əйелдер 
сарықарын тартқанда, келiншектен ендi əйел, одан əже боларда киген. Сары 
түстің сабыр мен ақыл нышаны болуы тегiн емес. Мұнда да қазақтың табиғат 
пен жер құбылысын қапысыз танитын алғырлығы жатыр. Күзде бəрi сары түске 
боялары белгiлi. Күз – жемiстiң, берекенiң уақыты. Бүкiл қыр сары түске 
боялып, көктемгi қуаныштың, жазғы еңбектiң жемiсiн əкеледi. Ендеше адамның 
сары түстi табысқа, ақылға, сабырлылыққа, байлыққа балауы тегін емес. Оның 
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есесiне қара түс – топырақты танытқан. Көбiнесе, еңбек пен бейнеттiң түсi деп 
танылған. Жасыл түс кез-келген адамды жайнатып жiбередi. Жасыл түс 
көктемдi елестетедi. Сондықтан да көктемдей көк-өрiм жастар жасыл көйлек, 
жасыл тақия-бөрiк киiп құлпыратын болған. Ақ көйлекке  жасыл түстi кесте 
тiккiзген [195]. 

Сонымен қандай түс болмасын негiзсiз түспеген. Олардың əрқайсысының 
өз ролi, айтар ойы болған. Ата-бабаларымыз қандай киiмге болмасын жан-
жақты əлеуметтiк мəн берген, оның iшiнде киiм əшекейiнiң бояуларына дейiн  
ұмытпаған. Осындай тәжiрибелiк бiлiмдер студенттердің көркемдік 
білімдерін кеңейтумен қатар, олардың қиялын, ойлауын, жаңаны ойлап табу 
және с.с. шығармашылық  қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. 

Ұлттық кесте өнеріндегі  космогониялық ою-өрнектерге . ғарыш, аспан 
көрiнiстерiн, күн, ай, жұлдыз қозғалыстары мен құбылыстарын бейнелейтiн ою-
өрнектер жататыны алдыңғы тарауларда айтылған.  Киiмдерге күннiң шеңберi, 
шашағы, құйыны, сəулесi ою-өрнектер түрiнде əшекейленген. Күн шапағы мен 
күн құйыны сипатты кестелер ер адамның салтанатты шапандарына 
қолданылған. Сол сияқты мұндай киелi нəрсе ерге қуат бередi деп есептелiп, 
белдiктерге, қару-жараққа да бедерленген. Киiмге салынатын күнге қатысты 
өрнек түрлерiне – «Күн көзi», «Күн сәулесi», «Шыққан күн», «Күн шеңберi» 
жəне т.б. ою-өрнектер жатады. Сондай-ақ, түнгi аспанды бейнелеуден туған 
«шимай» жəне «бiтпес» өрнектерi де киiмге салынады.  Түнгi аспанның басты 
тұлғасын бейнелейтiн «Айшық», «Ай гүл» атты өрнектер де киiмдi əшекейлеуде 
қолданған. Жұлдыздарды бейнелейтiн «Жұлдыз гүл», «топ жұлдыз», «жұлдыз 
өрнек» сияқты ою түрлерi  де сырт киiмдердi – бешпетті, шапанды, тонды 
өрнектеуде пайдаланады [192,б. 57]. 

Ұлттық кесте өнеріндегі геометриялық ою-өрнектер. Қазақ ою-өрнек 
өнерiндегi түзу, қисық, доға, ирек  сызықтар – өмiрдiң тоқтаусыз, қозғалыстағы 
жағдайын білдіреді. Аталған өрнектер осы мағынада киiмдерге кестеленедi. 
Мұндай өрнектер киiмнiң айқын көрiнетiн жерiне – киiм өңiрлерiне түсiрiледi. 
Толқын тəрiздес үзiлмей əшекейленетiн  өрнектер жануарлар немесе аспан 
əлемiнен алынған күрделi өрнектердiң екi шетiн қаусырып тұру үшiн 
қолданылды. Бүгiнгi таңда «Сымбат» сəн академиясы «алшы», «алшымбар» 
атты  «үтiр» тəрiздес өрнектi əйелдер жаулығының, кимешектердiң, 
бешпеттердiң шетiне кестелеп жүр. Осы өрнек - бақыттың, табыстың, ақ 
жолдың белгiсi [194;195,б. 104].  

Ұлттық кесте өнеріндегі өсiмдiк тектес ою-өрнектер. Дала табиғатының 
гүлдерi мен түрлерi халық санасында берiк ұғымдар қалыптастырып  қана 
қоймай  ою мен өрнек түрiнде үй заттарына, киiмдерге көше бастағаны 
алдыңғы тарауларда айтылған. Киiмге қолданылатын өсiмдiк тектес  ою-
өрнектер өз кезегiнде негiзгi жəне жанама болып екi топқа бөлiнедi. Өсiмдiк 
тектес ою-өрнектiң негiзгi тобына – ағаш, алмагүл, масақ, шырмауық, 
қызғалдақ, бадам дегендей атаулар жатады. Мұндай өрнектер əйелдер жəне 
ерлер киiмдерiне салынады. Оюлардың бұл түрi сан түрлi қиялдарға арқау 
болды. Олармен безендiру қайталанбас көрiк бередi. Мұндай өсiмдiк тектес 
өрнектердi тығыз жəне басып кестелеу арқылы түсiредi. Олар кейде жапсырма 
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(аппликация) əдiсi арқылы орындалады. Қазiргi сəн түрлерiнiң ерекшiлiгi сол – 
ою-өрнектеу барысында бiрден осы екi, тiптi үш тəсiл қатар қолданылуы 
мүмкiн.  

Киiмдердi безендiруде өсiмдiк тектес топтың жанама түрлерi жиi 
қолданылады. Жанама түр дегенiмiз өсiмдiктiң тұтас емес, оның бiр ғана 
бөлшегiнiң қолданылуы. Мəселен, жапырақ тектес безендiру түрi киiмдердiң 
етек-жеңiнде көптеп кездеседi. Жапырақ гүл, жапырақ ою, түйе жапырақ, қос 
жəне үш жапырақ, бес жапырақ, күлте түрiндегi өрнектер «Сымбат» сəн 
академиясынан шыққан киiмдерден жиi жолығысады [192,б. 57].  

Осы айтылып өткен ұлттық кесте өнеріндегі ою-өрнектердің мазмұны, 
оларда бейнеленген халықтық дүниетанымы, арманы, мүддесі, тұжырым түйсігі 
арқылы берілген көркемдік-эстетикалық білімдер студенттердің осы саладан 
білімдерін тереңдетіп, халқының зияттылығына, көзқарасының кеңдігіне, 
данышпандығына, интеллектінің жоғары деңгейде дамығандығына сүйсінеді, 
сүйіспеншілігі артады, қызығушылығы дамиды, шығармашылық тұрғыдан 
дамыту ынта-ықыластары артады. Нәтижесінде студенттердің 
эмоционалдық-эстетикалық сезімдері дамиды, ұлттық өнерді дамытуға оң 
қатынасы қалыптасады, ал бұл болса шығармашыл тұлғаның 
қалыптасуының негізі болып табылады.  

Ұлттық кесте өнеріндегі ою-өрнектердiң орналасу құрылымы мен бояу 
үйлесiмдiлiгі туралы білімдердің де студенттердің көркемдік-шығармашлыық 
тұлғасын дамытуда септігін тигізеді. Әрине, киiмнiң кез келген жерiне кесте 
тiгуге немесе жапсырма жапсыруға болмайды. Бəрi ретiне қарай, өз орнымен 
қолданылып биiк талаптың тұрғысынан шығуы тиiс. Ою-өрнектердiң көлемi, 
түсi киiмнiң жалпы түсiмен, көлемiмен жəне салмағымен сəйкес келуi қажет. 
Жапсырманың гүл түрiндегi формалары көбiнесе сол жақ омырау тұсқа 
жапсырылады. Ал, көйлектердiң етектерiне негiзiнен түрлi кестелер төгiледi, 
желбiрлер тiгiледi. Киiмдi өрнектеуден бұрын оның дəл орнын анықтау керек. 
Әр нəрсе тек өз орнында тұрғанда ғана тартымды болатыны аян [193,б. 72].  

Қазақ сырмақтары бояуларының бiр-бiрiмен үйлесiмдi, оюларының 
жатықтығымен ерекше көз тартады. Ақ пен қара оюдың қосылар тұсына қызыл 
жиек жүргiзу де оюды əшекейлей түседi.  Сырмаққа салынар ою қошқар мүйiз 
тектес өрнек. Орталық Қазақстанда кездесетiн сырмақтар оюы үш –төрттен 
бiрiгiп бiр квадрат немесе ромбы құрайды да, тұйықталып əрқайсысы өзiнше 
жеке тұрады. Оюларды бiр-бiрiне қосып, тартылып жататын ортақ не жалғас 
сызық жоқ. Ал Шығыс Қазақстанда кездесетiн сырмақ оюларында өсiмдiк 
элементтерi кеңiнен  қолданылып, тiптi басқаша сипат алады. Оюлардың 
орналасуы да басқаша. Мұндағы гүлдер сырмақтың орта шенiне тұтастай 
түседi. Кейбiр сырмақ үлгiлерiн қарастырғанда оған көздi  анық жеткiзуге 
болады. Сырмақтың орта  шенiнен ұзыннан ұзақ гүл сабағы сияқты түзу  
тартылады да осы негiзгi сабақтан өзiнше жекелей бiрнеше сабақ басталып, 
олар тағы ұсақ  гүл жапырақтарына ұқсас бiрнеше өрнектерге  жiктеледi. 
Осындай гүл сияқты гүлденген сырмақ оюларына да өрнектiң екi жағының 
өлшем үндестiгi қатаң сақталған. Оны сырмақтың ортасына тартылған негiзгi 
гүл сабағынан тарамдалған бүрлерден анық байқауға болады. Бүрлер сабақтың 
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екi жағына бiрдей тарамдалып отырады. Сырмақтың шетiн өрнектеген ою 
түстес жиек пен ортаңғы күрделi өрнектi қоршап қояды. Ол сырмақтың өңiн  
ашу үшiн емес, негiзгi оюын айқындап тұру үшiн қолданылды.  

Мəселен, Сырмақтың iшiнде қара ала сырмаққа салынатын оюлардың 
жасалу жолдары сан алуан. Сол себептi қара ала сырмақтың жасалуына 
тоқталып өткен жөн. Қара ала сырмақ. Шымқай ақ, шымқай қара екi түстi 
киiздi бiрiне–бiрiн ойыстыру арқылы шығарылған түсiне орай қара ала сырмақ 
аталған. Осы қара ала сырмаққа қазақы қойдың күзем жүнi мен қозы жүнiнiң 
шымқай ақ, шымқай қарасы iрiктелiп алынады. Сырмақ үшiн арналған жүн 
тоғытылған қойдан қырқылып, үлпiлдете сабалады да, ши бетiне шабақталады. 
Осылайша дайындалған жүн басылып шыққаннан кейiн пiсiрiлгенде 
қалыңдығы шынтақ елi мөлшерiндей болады. Сырмақ киiзi қарпылмайды. Ақ, 
қара екi түстi киiзбен жабдықталған қара ала сырмақ ойыстырылуы жағынан 
бiрнеше түрге жiктелiнедi. Тұтас ою – сырмақ өлшемiне пiшiлген ақ, қара киiз 
оң – терiс (ақ киiз өңiн iшiне, қара киiз өңiн сыртына) беттестiрiлiп, көктеледi. 
Осының ақ бетiне бiр ұғымды толық беретiн ою - өрнек тұтас түсiрiледi де 
өрнек мəнерi үзiлместен ойылып шығарылады. Шеттеп ою – сырмақ өлшенiп 
пiшiлген ақ, қара киiз оң–терiс беттестiрiлiп көктелген соң, бетiне бiр ұғымдағы 
ою-өрнек сызылып, ойылады. Ойылған бөлшек сырмақтың ортасына салынады. 
Ал сырмақтың төрт жақтауына өлшенiп пiшiлген ақ жəне қара киiз оң – терiс 
беттестiрiлiп көктелген соң, жақтаудың ақ бетiне соған лайық бiр ұғымды 
бiлдiретiн қалаған ою-өрнектiң түрi сызылып түсiрiледi де ойылады. Сонда төрт 
жақтаудағы өрнек мəндерi толық бiр ұғымды беруi тиiс. Кейде екi ұзын 
жақтауы бiр ұғым, ал екi қысқа жақтауы басқа бiр ұғымды бiлдiретiн өрнек те 
түсiрiледi. Ол да жоғарыда айтылғандай, ортасы бiр бөлек, жақтаулары бiр 
бөлек ойылады. Соған орай шеттеп ою деп аталған. Бұл тұтас оюдан жеңiлдеу 
түседi. Ортасы қара ала сырмақ. Ортасына ақ жəне қара киiз ойыстырылған 
сырмақтың ортасы қара ала болып шығады. Ал төрт  жақтауына шымқай ақ не 
шымқай қара киiз оймастан тұтас ендiрiледi. Бұл жағдай да жақтау бетiне 
қалған бiр ұғымдағы ою-өонектi сыру немесе жиек жiп бастыру жолымен 
түсiредi.  Төңiрегi қара ала сырмақ. Төрт жақтауына ақ жəне қара киiз 
ойыстырылған сырмақтың төңiрегi қара ала болып шығады. Ал сырмақ 
ортасына шымқай ақ не шымқай қара киiз оюсыз орналастырылып, киiзге 
сырмақ иесiнiң талғамына қарай бiр ою-өрнек сыру немесе жиек жiп бастыру 
жолымен түсiрiледi. Қара ала сырмақ – өрнек мəнерi айшықтарының 
ұнамдылығымен, əдемiлiгiмен, мəн-мағынасы жағынан өз алдына ұлттық-
этнографиялық бедерi бар өнер туындысынан шыққан мүлiктiң бiрi саналады. 
Қара ала сырмақтың, оған салынатын ою-өрнектердiң жасалу кезеңдерi мен 
жолдарын былайша бөлiп көрсетуге болады. 

Көркем кесте саласындағы мамандарды даярлау процесі қазіргі заманғы 
сəн нарығының талаптарына жəне Қоғамдық талғамға сəйкес қарқынды 
өзгеруде. Бірақ негізгі міндет сəндік-қолданбалы өнердің ерекше түрін - көркем 
кестелеуді сақтау жəне дамыту болып қала береді. Жастарды көркем қолөнер 
бастауларына баулу Қазақстанның қазіргі дəстүрлі-қолданбалы өнерінің жалпы 
жағдайына үлес қосуды қамтамасыз ету міндетіне сəйкес келеді, бұл бірегей 
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кəсіпшілікке көркем кесте тігу бұйымдарын өндіру шекарасынан шығуға 
мүмкіндік береді. 

Көркем кесте профилі бойынша білім ала отырып, студенттер заманауи 
сəнді киімдер жиынтығын жобалау жəне модельдеу, оларды бірегей кесте 
техникасымен безендіру, түрлі кесте технологияларын орындау жəне алған 
теориялық білімдерін практикалық іс-əрекетте қолдану дағдыларына ие 
болады. Олар рухани толықтық пен көркемдік жетілуімен таң қалдыратын 
бірегей коллекциялар мен киім ансамбльдерін модельдейді, кестеленген 
шығармалар шеберлігінің жоғары деңгейі халық дəстүрлерінің байлығын, 
олардың көркемдік бірегейлігін айқын көрсетеді. 

Әр түрлі кесте түрлерін жетік білу материалда жеке жобаларға арналған 
кестелермен күрделі бұйымдарды орындаудың шексіз мүмкіндіктерін ашады. 
Әр техник кестелеу өз орындау, ерекше белгілері, придающие қайталанбастық 
жəне бірегейлігі орнаментальным нысандар. Тарих пен дəстүрлерді зерттей 
отырып, студенттер өздерінің шығармашылық идеяларын жүзеге асыруда 
шексіз мүмкіндіктер ашады. Кестеленген бұйымдарға тəн қасиет-олар негізінен 
табиғи материалдардан қолмен жасалады. Халық өнерінің жоғары мектебі өз 
мақсатын тек шығармашылық ойлауға ғана емес, сонымен қатар өз ойларын 
материалда тамаша жеткізе алатын дəстүрлі қолданбалы өнер саласында 
жоғары білікті маман даярлауды мақсат етеді. 

Осылайша студенттер əр түрлі кесте техникасын, соның ішінде жоғалып 
бара жатқан техниканы үйренуге мүмкіндік алады, бұл оларға алған білімдерін 
қазіргі мəдени кеңістікте көркемдік кесте жасау дəстүрлерін сақтайтын жəне 
дамытатын жоғары көркем шығармаларды орындау үшін қолдануға мүмкіндік 
береді. 

Қазіргі заманғы суретші сəндік-қолданбалы өнер болуы тиіс шебер, 
қабілетті құруға бұйымдарды өз қолдарымен меңгеру; қазіргі заманғы 
технологиялармен, білуге жобалау негіздері. 

Қазіргі уақытта жаңа материалдар мен технологиялар негізінде кестелеудің 
заманауи формалары дамуда, жұмыста ең тиімді жəне тарихи негізделген 
əдістер мен бағыттар қолданылады, шеберлік деңгейі жоғарылайды. Қазіргі 
уақытта кесте киім мен тұрмыстық заттарды безендіру үшін кеңінен 
қолданылады. 

Денсаулыққа арналған кесте. Жағымдыны пайдалымен қалай 
біріктіруге болады 

Біздің үлкен əжелеріміздің заманында кесте тігу қабілеті өте жоғары 
бағаланды. Бұл шеберлікті жақсы меңгерген инелер үйлерін суреттермен, 
дастархандармен, қолмен кестеленген перделермен безендірді, ал суреттер мен 
өрнектердің арқасында киім ерекше болды. Бір қызығы, ғасырлар өткеннен 
кейін, қазіргі заманғы əйелдер үшін кесте өзекті болып қала берді. Мұның бəрі 
кесте жасау шығармашылықтың нəтижелерімен көзді қуантып қана қоймай, ине 
əйелдің психикалық жəне физикалық денсаулығына оң əсер етеді. 

Қолөнердің физикалық денсаулыққа әсері 
Адамның қолында көптеген рефлекторлық нүктелер бар. Олардан 

импульстар орталық жүйке жүйесіне өтеді. Хиропракторлар бұл білімді ұзақ 
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уақыт бойы қолданып келеді, соның арқасында олар əртүрлі сипаттағы 
ауруларды емдейді, қол нүктелерінде əрекет етеді. Әйел кесте жасағанда, ол 
осы нүктелерге де əсер етеді, осылайша оларға сəйкес келетін ішкі органдарға 
əсер етеді. Мұндай кесте массажы көптеген ауруларды жеңуге көмектеседі. 
Өзіңіздің сүйікті ісіңізді жасай отырып, сіздің хоббиіңіз еріксіз дəрігерге 
айналады. Егер сізде жіптер, кенептер жəне крест кестелері болса, 
денсаулығыңызға кепілдік беріледі. 

Ғалымдар деп мəлімдейді кезде вышивании, у қолдар шебер белсенді 
əзірленеді əйелдер гормондар. Бұл əйелдің гормоналды фонына оң əсер етеді. 

Енді крест тігісі денсаулыққа əкеледі ме, жоқ па деген сұрақ туындамайды. 
Әрине, иə! Кесте жасау кезінде сіз бас ауруы, сынықтар, тамақтану 
бұзылыстары, сонымен қатар жүрек-тамыр, генитурарлы жəне жүйке жүйесінің 
көптеген аурулары туралы ұмытып кетесіз. 

Кесте психикалық денсаулық пен көңіл-күйге қалай әсер етеді 
Ақыл-ой денсаулығы үшін кесте ең жақсы көмекші екендігі бұрыннан 

белгілі. Ол жүйке жүйесін тыныштандырады, стрессті жеңілдетеді жəне күн 
ішінде жинақталған теріс энергияны бейтараптайды. Шығармашылықтың бұл 
түрін ұнататын адамдар табандылықпен, шоғырлану қабілетімен жəне сабырлы 
мінезімен ерекшеленеді. Монотонды кесте жасау кезінде инелер қанындағы 
адреналин деңгейі төмендейді, жүрек ырғағы біркелкі болады, жүйке кернеуі 
жоғалады. Осылайша, психикалық денсаулықты кестелеу жақсартады жəне бұл 
дəріханадағы седативтерге қарағанда əлдеқайда пайдалы. 

Әрине, сүйікті нəрсе көңіл-күйді жақсартады. Егер сіз қиын, стресстік 
күннен кейін сүйікті кестеңізді алсаңыз, жағымды эмоциялар, релаксация жəне 
жаман ойлардан арылуға кепілдік беріледі. Көптеген инелер кесте өзін-өзі 
бағалауды арттыратынын байқайды. Ақыр соңында, сіздің шедеврлеріңізді 
мақтанышпен таңдандыру өте жағымды, ал басқалар Сіздің жұмысыңызға 
таңданғанда одан да жағымды. Егер сіздің туындыларыңыз басқалардың 
мақтауы мен оң бағасын алса, бұл сіз үшін қосымша ынталандыру болады 

Денсаулық заманында біздің прабабушек білу вышивать ценилось өте 
жоғары. Бұл шеберлікті жақсы меңгерген инелер үйлерін суреттермен, 
дастархандармен, қолмен кестеленген перделермен безендірді, ал суреттер мен 
өрнектердің арқасында киім ерекше болды. Бір қызығы, ғасырлар өткеннен 
кейін, қазіргі заманғы əйелдер үшін кесте өзекті болып қала берді. Мұның бəрі 
кесте жасау шығармашылықтың нəтижелерімен көзді қуантып қана қоймай, ине 
əйелдің психикалық жəне физикалық денсаулығына оң əсер етеді. 

Қолөнердің физикалық денсаулыққа әсері 
Адамның қолында көптеген рефлекторлық нүктелер бар. Олардан 

импульстар орталық жүйке жүйесіне өтеді. Хиропракторлар бұл білімді ұзақ 
уақыт бойы қолданып келеді, соның арқасында олар əртүрлі сипаттағы 
ауруларды емдейді, қол нүктелерінде əрекет етеді. Әйел кесте жасағанда, ол 
осы нүктелерге де əсер етеді, осылайша оларға сəйкес келетін ішкі органдарға 
əсер етеді. Мұндай кесте массажы көптеген ауруларды жеңуге көмектеседі. 
Өзіңіздің сүйікті ісіңізді жасай отырып, сіздің хоббиіңіз еріксіз дəрігерге 
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айналады. Егер сізде жіптер, кенептер жəне крест кестелері болса, 
денсаулығыңызға кепілдік беріледі. 

Ғалымдар деп мəлімдейді кезде вышивании, у қолдар шебер белсенді 
əзірленеді əйелдер гормондар. Бұл əйелдің гормоналды фонына оң əсер етеді. 

Енді крест тігісі денсаулыққа əкеледі ме, жоқ па деген сұрақ туындамайды. 
Әрине, иə! Кесте жасау кезінде сіз бас ауруы, сынықтар, тамақтану 
бұзылыстары, сонымен қатар жүрек-тамыр, генитурарлы жəне жүйке жүйесінің 
көптеген аурулары туралы ұмытып кетесіз. 

Кесте психикалық денсаулық пен көңіл-күйге қалай әсер етеді 
Ақыл-ой денсаулығы үшін кесте ең жақсы көмекші екендігі бұрыннан 

белгілі. Ол жүйке жүйесін тыныштандырады, стрессті жеңілдетеді жəне күн 
ішінде жинақталған теріс энергияны бейтараптайды. Шығармашылықтың бұл 
түрін ұнататын адамдар табандылықпен, шоғырлану қабілетімен жəне сабырлы 
мінезімен ерекшеленеді. Монотонды кесте жасау кезінде инелер қанындағы 
адреналин деңгейі төмендейді, жүрек ырғағы біркелкі болады, жүйке кернеуі 
жоғалады. Осылайша, психикалық денсаулықты кестелеу жақсартады жəне бұл 
дəріханадағы седативтерге қарағанда əлдеқайда пайдалы. 

Әрине, сүйікті нəрсе көңіл-күйді жақсартады. Егер сіз қиын, стресстік 
күннен кейін сүйікті кестеңізді алсаңыз, жағымды эмоциялар, релаксация жəне 
жаман ойлардан арылуға кепілдік беріледі. Көптеген инелер кесте өзін-өзі 
бағалауды арттыратынын байқайды. Ақыр соңында, сіздің шедеврлеріңізді 
мақтанышпен таңдандыру өте жағымды, ал басқалар Сіздің жұмысыңызға 
таңданғанда одан да жағымды. Егер сіздің туындыларыңыз басқалардың 
мақтауы мен оң бағасын алса, бұл сіз үшін қосымша ынталандыру болады. 

Кестелеудің символдық мәні. Иероглиф Денсаулық крест кесте 
Кесте тігетін əйел өз жаратылысына жанның бір бөлігін, ойларын, 

энергиясын салады. Сондықтан жұмыстың соңында ұлпада пайда болатын 
нəрсе терең мағынаға ие жəне отбасы өмірінің барлық салаларына əсер етеді. 
Подбирая схемасын болашақ жұмыс үшін, ескеріңіз, ол ғана емес, украсит 
сіздің үй немесе киім, ол күші болады ой салған, ол құру процесінде жəне өз 
мойнына энергетика. 

Мəселен, мысалы, кестеленген алтын балық қаржылық əл-ауқат əкеледі, ал 
иероглифті кестелеу Денсаулық сіздің үй шаруашылығыңызды аурудан 
қорғайды. Егер сіз өзіңіздің отбасыңыздың барлық мүшелерін жақсы сезінгіңіз 
келсе, сізге иероглифті кесте схемасы пайдалы болады денсаулық. Өзіңіздің 
қолыңызбен жасалған кесте Денсаулық схемасы сіздің назарыңызға ұсынылған, 
бұл сіздің туыстарыңыздың физикалық ғана емес, эмоционалды жағдайын да 
жақсартуға көмектеседі. 

Психологиямен байланыс 
Бүгінгі таңда ең жақсы психологтар мен өмірлік жаттықтырушылар дұрыс 

жəне сапалы демалудың қаншалықты маңызды екенін айтады. Жақсы демаршу-
денсаулы, сəтті жұмыстың, мақсаттарға тез жетудің, басқалармен қалыпты 
қарым-қатынастың кепілі. 

Кесте қалай демалуға көмектеседі? 
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Әдеттегі қызметті өзгерту. Егер сіз компьютерде кеңседе отырып жұмыс 
жасасаңыз, содан кейін теледидар алдындағы диванда демалсаңыз — сіз, əрине, 
демаласыз, бірақ серуендеуге барғаннан əлдеқайда аз жəне нашар. Немесе сурет 
салумен айналысты. Немесе инені кенепке салыңыз. Себебі мұның бəрі Біз 
үшін мүлдем ерекше əрекеттер. Біздің миымызға (жəне денемізге) əдеттегі 
режимге оралып, тиімді əрекет ету үшін əртүрлілік қажет.  

Медитация. Сіз медитация жасай аласыз ба? Егер солай болса, сіз 
бақытты адам шығарсыз. Мен қанша тырыссам да, бірде-бір техниканы игерген 
жоқпын. Сонымен қатар, медитация психика үшін де, ми үшін де өте пайдалы 
тəжірибе. Кесте сізге осындай тəжірибені қамтамасыз ете алады, ал лотос 
позасына отырудың қажеті жоқ, өзіңізді жеңіл бұлт ретінде елестетіңіз (бұл 
қалай?) немесе ішке қарап, бұл үшін көзді қалай қыру керек екендігі туралы 
ойланбаңыз. Қозғалыс өлшенеді, шамамен бірдей, ол тез демалуға көмектеседі 
жəне шын мəнінде жанға, басына немесе тіпті ешқайда — кімге маңызды. 

Тез тынышталу тәсілі. Барлық бірдей өлшенген қозғалыстар, процеске 
назар аудару, Мұқият (немесе өте емес — сіздің мінезіңізге байланысты) жіптің 
таралуы. Бес минут жеткілікті, тіпті күшті кернеу кетеді, жеңіл дабылдар одан 
да тез кетеді. 

Миды сору 
Балалардың дамуы туралы кез-келген қалыпты материал неден басталады? 

Дұрыс, жақсы моториканың даңқымен жəне ақыл-ойды соруға қаншалықты 
жақсы көмектеседі. 

Бірақ ересектерге қатысты ұсақ моторика туралы аз айтылады. Бірақ бекер, 
өйткені Бүгін біз ересек жаста миымызды дамытуды жалғастыру үшін қажет 
болатын ең нəзік манипуляциялардың аз мөлшерін шығарамыз: біз қолмен 
жазбаймыз, Мозаика жинамаймыз, сурет салмаймыз. 

Сіз тағы да жетіспеушілікті кестемен толтыра аласыз: үлкен кенепке 
қарапайым кресттерді кестелеу үшін сізге белгілі бір шеберлік пен ептілік 
қажет, бірақ сонымен қатар жіп, артқы жағы, қара түсті техника бар… 

Өзін-өзі дамыту 
Әдетте біз екі санатқа бөлеміз — процесті ұнататындар жəне нəтижеге 

бағытталған адамдар. Кесте-бұл екеуі үшін де, басқалар үшін де тамаша хобби. 
Біріншісі көлемді жəне/немесе күрделі дизайнды қажет етеді, ал екіншісі 
салыстырмалы түрде кішкентай, бірақ керемет. 

Бірақ бұл бəрі емес. Егер сіз нəтиженің адамы болсаңыз, онда кесте тігу 
арқылы сіз процесстен лəззат алуды үйренесіз, содан кейін бұл құнды 
шеберлікті басқа салаларға экстраполяциялай аласыз (мағынада, беру). 

Процесс адамы бірдей нəрсені жасай алады деп ойладыңыз ба, бірақ айна 
бейнесінде? Яғни, кесте-бұл өзіңізде жұмыс істеудің жоғары сапалы құралы, ол 
кейінірек қарапайым өмірде пайдалы болады. 

Тактильді сезімталдық 
Бізде сенсациялар жетіспейді. Сонымен қатар, бұл "өткір" туралы емес, 

қарабайыр Тактиль туралы. Сонымен қатар, əр түрлі беттер мен материалдарды 
теріні сезіну мүмкіндігі ұсақ моторикамен (миға сəлем) жəне... сезімталдықпен, 
сонымен бірге сексуалдылықпен (біз Сəлем бермейміз) тікелей байланысты. 
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Сезімдерді сезіну жəне лəззат алу мүмкіндігі дерлік жоғалады-жəне кесте тігу 
оны сіздің өміріңізге қайтарудың алғашқы қадамы болуы мүмкін. 

Аздап өрескел немесе жеткілікті өрескел кенеп, қылшық жүн, сұйық жібек, 
мақтаға жағылған — жəне керісінше, иненің тегіс болаты. Нағыз сезім əні. 
Жеке рахат — саусағыңызды қазірдің өзінде кестеленген кресттерге тарту. Бір 
сөзбен айтқанда, егер сіз тактильді қуаныштарды іздесеңіз, кесте сізге арналған. 

Цветотерапия 
Жарқын түстермен қоршалған адамдар өздерін бақытты сезінеді деген 

теория бар. Орта жолда бізде бұл жарықтылық жетіспейді. Күзде немесе қысқы 
кештерде кестелейтін шырынды, түрлі-түсті дизайн бұл кемшіліктің орнын 
толтыруы мүмкін. 

Өзін-өзі тексерді: жылдың "сұр" уақыты келгенде, мен барлық 
қораптарымнан ең жарқын схемаларды шығарамын жəне бұл көңіл-күйді 
жақсартады. Күні бойы кешке мен қызыл, қызғылт сары немесе көгілдір 
кресттер жасаймын деп ойлау күлімсіреуге себеп болады. 

Әлеуметтік белсенді адамдар үшін 
Кесте тігушілер-бұл сəнді сөзден, қауымдастықтан қорықпау. 

Пікірлестердің, жанашыр достардың жəне мұқият əріптестердің күшті 
қолдауымен, олар сізге ақысыз, кеңес береді, көмектеседі, қолдайды, 
мадақтайды немесе тіпті сындарлы түрде сынайды. 

Егер сізде достар мен қарым-қатынас жеткіліксіз болса, сіз, ең болмағанда, 
кесте тігуді бастау туралы ойланып, тақырыптық форумға жүгіне аласыз. Егер 
сіз кесте тігуді бастамасаңыз да, қазірдің өзінде "ауырған"адамдардан күшті 
мақұлдау энергиясын алыңыз. 

... және әлеуметтік пассивті адамдар үшін 
Мен интровертпін. Мен кесте артында жасыру өте оңай екенін білдім. 

Күтеміз, бала, үйірме жəне горите ықыласпен қарым-қатынас басқа да ата-
аналар? Вышивайте. Отбасы шомылып жатқанда жағажайда маятник жəне 
танысуды немесе адамдардың назарын аударғыңыз келмейді "жүгері!"жəне" 
Want massage"? Вышивайте. Түнде пойызбен жүріңіз жəне саяхатшылармен 
сөйлескіңіз келмейді ме? Рецепт бірдей. 

Үш үйірмеде, сансыз көліктерде жəне ондаған жағажайларда тексерілді. 
Қолданылады. Қосымша ештеңе жоқ. 

Өзін-өзі көрсету 
Әр темірден шыққан тағы бір сəнді сөз. Маған ұнайды-сіз өзіңізді 

білдіруіңіз керек. Егер сурет салу мүмкін болмаса, не істеу керек, музыка 
ойнау, билегім келмейді, тіпті аспаздық ерліктер сіз үшін емес пе? 

Әрине, кесте. Дайын схемаларға немесе жеке əзірлемелерге сəйкес, жаппай 
немесе эксклюзивті нəрсе сізге байланысты. 

Осыған байланысты кесте өзін — өзі көрсетудің басқа тəсілдеріне 
қарағанда əлдеқайда икемді, өйткені ол сізге кез-келген суретті алуға мүмкіндік 
береді-суреттегі үлкен əженің портретінен Дарт Вадердің керемет схемалық 
бейнесіне дейін. Мен əйгілі кеңестік " сөйлеспе!"». Жоспарларда — "Өлім 
жұлдызы" жəне Матисстің "қызыл балық" көшірмесі. 
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Мұның бəрін сіз жасайсыз — шығармашылық өрлеу жəне өнер 
туындыларын жасаушының өзін-өзі тануы кепілдендірілген. 

Қажетті ортаны құру 
Мен əлеуметтік орта туралы айттым. Бірақ үнемі жақын орналасқан заттар 

да маңызды рөл атқарады. Кез-келген кесте жасаушының айналасында үнемі 
күшті позитивті заттар бар. 

Біріншіден, бұл сіздің нақты жұмысыңыз — сізге ұнамайтын сюжетті алу 
екіталай. Қабырғадағы көзге ұнайтын сурет немесе жағымды бейнесі бар сөмке 
əрқашан көңіл-күйді көтереді. Бетбелгілер мен кішкентай суреттер сияқты ұсақ-
түйектер-бұл үйден тыс жерде нақты қолдау. 

Екіншіден, бұл Сіздің қазынаңыз-аралар, жиынтықтар, жіптер, кенептер. 
Мұның бəрін қарастыру тіпті жеке рахат. Өзіңіздің жеке бұрышыңыз (немесе 
тіпті бөлме — əркімнің ауқымы əртүрлі) сізге өзіңіздің, достық жəне жағымды 
əлемге кетуге мүмкіндік береді. Релаксация, сананы тазарту, жақсы көңіл-күй 
қосылады. 

Мақтануға себеп 
Өзіңізді мақтан тұту-психологиялық денсаулықтың міндетті шарты. Тіпті 

жұп ондаған крестиков қалыптасқан канве да силуэт мысықтар, — қазірдің 
өзінде себеп үшін похвалить өзіне, өзіммен немесе дəстүр. 

Қонақтар немесе сіз кестеленген сыйлықпен бақытты етуді шешкен 
адамдар сіздің туындыларыңызды қалай көретінін көріп, Сіз өзіңізді шебер 
сезінесіз жəне өзіңізді мадақтайтын нəрсе бар екенін түсінесіз. Бұл жағдайда сіз 
тырысудың қажеті жоқ-сіз басқалардан мадақтайсыз. 

Улы адамдарға арналған сүзгі 
Кестелеп бір қызық, олар тамаша електен емес, қалаған ортасы. 
Біріншіден, сіздің хоббиіңіз туралы біліп, ғибадатханада саусағын 

бұрайтындардың барлығын батыл түрде кесіп тастаңыз. Егер олар үшін мұндай 
ұсақ — түйек болса да, шабуылға себеп болса, қиыншылыққа тап болсаңыз 
немесе қателессеңіз не болады? Затопчут, заплюют жəне байқамай емес. 

Екіншіден, кесте тексеру ретінде берілуі керек. Бұл қалай жұмыс істейтінін 
білмеймін, бірақ егер кесте "сіздің" адамыңызға (досыңызға, туысқаныңызға, 
сүйіктіңізге) берілсе — Сіздің қарым-қатынасыңыз жақсарады. Адам "сенікі 
емес" болғанда, ол сіздің өміріңізден тез жоғалады. Мен ғана емес, бірнеше рет 
тексердім, іс жүзінде мінсіз əрекет етеді. 

Егер сіз мұның бəрі деп ойласаңыз, мен сізді ренжітуге асығамын. Кесте 
көмегімен тілектер орындалады жəне қайғылы оқиғаларды оңай бастан 
кешіреді, отбасылық бюджет жақсарады жəне отбасылық қатынастар нығаяды, 
дағдарыстан шығу жолы бар жəне балалармен байланыс күшейтіледі... сіз 
шексіз жалғастыра аласыз. Бірақ менде қызыл балық жоқ, сондықтан сіз үзіліс 
жасауыңыз керек. 

Ия, жəне сіз қолөнер дүкендерін кесте мансабындағы алғашқы дизайнды 
таңдау үшін зерттейтін кез келді-жақсы өмірге алғашқы қадам жасау үшін Сіз 
бірден жəне бірден болуыңыз керек. 

Шығармашылықпен айналысу адамға тез өзгеретін өмір сүру 
жағдайларына тез жəне ауыртпалықсыз бейімделуге көмектеседі. Крест тігу-
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бұл балалар мен əйелдер үшін жақсы мүмкіндік (дегенмен, ер адамдар 
қолөнерде керемет нəтижелерге қол жеткізген жағдайлар жиі кездеседі) 
өздерінің сезімдерін өнер мен əлемді көркемдік бейнелермен тану арқылы 
білдіру арқылы өмірдің қиын жағдайларына бейімделу. 

Дж. Нью-Йорктегі психолог Хиллман Карл Густав Юнгтің "бейсаналық" 
теориясына сүйене отырып, "сананың табиғаты өзін көрсете отырып, белгілі бір 
форманы алады"деген пікір білдірді. "Гүлді жасыл аналық без арқылы өмірге 
əкелетін күш бар, бірақ бұл күш сөзсіз емес, ол іштей ұйымдастырылған". Дж. 
Хиллман, психологияда дамудың бұл күші өнер арқылы беріледі. Архетиптер 
немесе əртүрлі қауымдастықтардың əсерінен оянатын түпнұсқа суреттер біздің 
жадымызда сақталады. 

Көптеген елдерде кесте жасау "арт-терапия" бағдарламасына кіреді 
(ағылшын тілінен аударма "өнермен емдеу"дегенді білдіреді). Қолданбалы 
өнердің бұл бағытын ағылшын суретшісі Адриан Хилл бастады деп саналады. 
Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол жарақат алып, санаторийде болды жəне 
уақытты өткізіп, скучно құтылу үшін сурет сала бастады. Басқа пациенттер 
оның іс-əрекеттеріне қызығушылық танытты, олар да сурет сала бастады жəне 
күтпеген жерден сурет салу оларға өз ойларын, тəжірибелерін білдіруге, 
қорқыныштан арылуға, психологиялық тыныштық пен жан тыныштығын 
табуға мүмкіндік береді деген қорытындыға келді. 

Адриан Хилл кейіннен шығармашылықтың пайдасы туралы екі кітап 
жазды жəне медициналық практикада белгілі бір өнер түрлерімен айналысу 
үшін көп жұмыс жасады. 

Арт-терапия-психотерапия жəне психокоррекция əдістерінің кешені, онда 
адамның сауығуы мен жеке басының дамуында оң нəтижелерге қол жеткізу 
үшін өнердің мүмкіндіктері қолданылады. Көркем образдар оның санасында 
өмірге келеді жəне қарама-қайшылықтарды өздерінің "мен" - мен дұрыс, 
үйлесімді шешуге бағытталған. Мүсінші, жазушы немесе суретші жасаған 
суреттер призмаға айналады, ол арқылы адамның сыртқы əлеммен өзара 
əрекеттесуін зерттеуге болады. Олардың кейбіреулерінің мүмкін еместігі мен 
күтпегендігі бір уақытта болмыс пен болмыстың болуына тыйым салатын 
логика заңдарын бұзады. Адам өз ойлары мен сезімдерін кенепке, қағазға 
немесе матаға аударады жəне олардың парадокстарын нақты біледі. Дəл осы 
хабардарлық оған мəселенің шешімін табуға, стресстің салдарын жеңуге жəне 
психологиялық дағдарыстан шығуға мүмкіндік береді. Бұл енді медициналық 
ғана емес, сонымен қатар өнердің маңызды əлеуметтік функциясы. 

Табиғатта адам үлкен шығармашылық əлеуетке ие. Егер ол жүзеге 
асырылса жəне практикалық іске асырылса, онда ол адамға тағдырдың 
көтерілуіне қарсы тұруға, адамгершілік пен психикалық денсаулықты сақтауға 
мүмкіндік беретін сенімді тірек болады. Сондықтан, адамзат өркениеті 
тарихының басынан бастап өнер қарым-қатынас құралы, адамның өзін-өзі тану 
құралы жəне оны емдеу құралы болды. Өнердің бейнелі табиғатының 
арқасында адамның рухани энергиясы мен оның шашыраңқы идеялары айқын, 
толық пішінге ие болады. Шығармашылық — адам іс-əрекетінің басқа түрі 
сияқты-адамдарға шығармаларда өзін-өзі тану процесін, дүниетаным мен өмір 
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философиясын білдіруге тамаша мүмкіндік береді. Шығармашылық процесс 
əрқашан екі компоненттің өзара əсерін қамтиды: шындық жəне одан белгілі бір 
отряд. Дəл осы процесс психотерапияда шығармашылықты пайдалы етеді. 

Өнердің кез-келген түрі əрқашан кеңістікпен байланысты. Шебер бұл 
кеңістікті қалай пайдаланады, ішкі жəне сыртқы кеңістіктің жеке, субъективті 
сезіміне байланысты. Имануэль Кант өзінің тəжірибесінен сыртқы əлемді біле 
отырып, адамның өзі қабылдау арқылы əлемді қалыптастырады деп сенді. 
Адамның өзін жəне айналасындағы əлемді ішкі, субъективті көзқарасы өнер 
туындысының шекарасындағы нақты шындықпен кездеседі. Дыбыс, сурет, 
мүсін немесе матадағы кесте материясында бейнеленген ақыл-ой бейнесі тірі 
шындыққа, идеяның тəніне, бұрын суретшінің санасында болған бейнеге 
айналады. Бұл көрініс шеберді Жаратушыға, Жаратушыға айналдырады, 
айналасындағы əлемді өзгертеді. Сонымен қатар, өнер адамға өз ойларын 
жүйелеуге жəне бағалауға мүмкіндік береді, бұл əрдайым өзінің ішкі əлемінің 
өзгеруіне əкеледі. 

Қоршаған əлемді көркемдік қабылдау-бұл қарапайым, қарапайым емес 
объектіде немесе құбылыста ерекше, жеке нəрсені табу мүмкіндігі. Шынайы 
өнер адамдарға өзін-өзі жетілдірудің жаңа жолдарын жəне əлемді өзгертудің 
жаңа мүмкіндіктерін ашуға көмектеседі. Пəндік əлемнің тілі өте дəл, логикалық 
дəйекті жəне бір сəтте. Тек музыка, поэма немесе көркем шығарма болсын, 
əдемілікпен кездесу арқылы өнерден туындаған эстетикалық сезім адамды 
лезде көтеретін толқуды, Қуаныш күйін, эмоционалды көтерілуді тудырады. 
 Жоғарыда баяндалып өткен, мысалдар келтірілген ұлттық кесте өнерінің 
орындалу техникасының ерекшеліктері, иірім шешімдері, қиыстыру білімдері, 
кестелеу əдіс-тəсілдерінің сан алуандығы, шексіздігі студенттердің ойларын 
тереңдетеді, интеллектуалдық тұрғыдан дамытады, шығармашылық 
біліктерін шыңдайды. Мұның бəрі студенттің көркемдік-шығармашылық 
тұлғасының дамуына негіз болады.      

Сонымен ұлттық кестенің өн бойында қалыптасқан тарихи-əлеуметтік-
мəдени, көркемдік білімдер, халық дүниетанымының бай мазмұны, 
эмоционалдық, эстетикалық ықпалының басымдығы тұлғаның  

- халықтың діни, философиялық дүниетанымын, адамгершілік 
көзқарастарын жеке талдауға мүмкіндік береді, 

- көркемдік санасын, көркемдік, шығармашылық ойлауын 
қалыптастырады, 

- ұлттық кесте өнерінің  шартты тілін, символикасын ұғынуын жəне 
мазмұнын терең қабылдауын дамытады, 

- көргенін ойша толықтыра және байыта отырып, өзінің қиялын 
шыңдай түседі, 

- көркемдік-суретшілік-шығармашылық-шеберлік қабілеттерін аша 
түседі, олардың шығармашылық іс-әрекеттерін белсендіреді.  

- әсемдікке, өнерге қызығушылықты, қажеттілікті дамытады.  
- ақыл-ойларын, интеллектін, интуициясын өсіреді, ұшқыр қиялын 

дамытады 
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- эмоционалдық сезімдік, эстетикалық саналық қабылдау қабілетттерін 
жоғарылатады. Осы айтылғандардың бәрі студенттердің көркемдік-
шығармашылық әлеуеті дамуының негізі бола алады. 
 Бұған қазақ халқының ұлттық кесте өнерін оқыту үдерісінде  қол жеткізуге 
болады. Аталған үдеріс  арнайы пəндерде, əр түрлі оқу жəне оқудан тыс іс-
əрекеттерде жүзеге асырылатын жүйелі сипатқа ие болады. Көрсетілген  
мүмкіндіктерді  педагогикалық жоғары оқу орнының үдерісінде тиімді жүзеге 
асыру үшін, ұлттық кесте өнерін оқыту үдерісінде студенттердің көркемдік-
шығармашылық дамытудың моделін жасау қажеттігі туындайды. Бұл туралы 
келесі параграфта мазмұндалады. 

 
2.3 Студенттердің көркемдік-шығармашылық әлеуетін ұлттық кестені 

оқыту үдерісінде дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделі  
Студенттердің оқу іс-əрекетінің негізгі мақсаты – жеке кəсіби қызметіне 

даярлық, сол себепті болашақ бейнелеу өнері жəне сызу пəні мұғалімінің 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту ЖОО оқу-тəрбие үдерісінің 
құрамдас бөлігі болуы қажет. Бұл болашақ маманның тұлғасының «өздігінен 
дамитын жəне өзін-өзі реттейтін жүйе болуын, оның мақсатты бағытталған 
белсенділігі саналы, тұтас, таңдамалы деңгейге ауысу керектігін талап етеді.  

Біздің зерттеуде алынып отырған субъект – студенттер болғандықтан, 
оларды осы шақ кезеңінде көркемдік-шығармашлықы дамуыдың тиімділігін 
негіздеуге талпынамыз.  

Аталған кезеңде студенттер ғылыми ұғымдарды, теорияны, нақтылықтың 
абстрактілі-символдық модельдерін оқуды бастайды. Осы уақытта оның 
эмоцияның дамуы зияткерлік, формалы-логикалық ойлауға ұласып  қарқынды 
дамиды. Психикалық қызметтер таңбалы, вербалды мəнге ие болады: негізгі 
стимулдар мен құралдар таңбалар болады, таңбалар мен мəндер арасындағы 
өмір жоғары іс-əрекеттермен  реттеледі. Сана, саналы ерік жəне басқа да 
кездейсоқ үдерістер (есте сақтау, қабылдау  жəне т.б.), жоғары эмоциялар (ар, 
борыш, еркіндік сезімі, альтруизм т.б.) байқала бастайды. Тəрбие біртіндеп 
өзін-өзі тəрбиелеуге ығысады. Антиципация жəне рефлексия секілді жаңа 
құрылымдар пайда болады. Рефлексияның құрамына интроспекция (өзін-өзі 
бақылау), өзін-өзі сынау, озық болу ниеті, алдыңғы тəрбие кемшіліктерінен 
құтылуға тырысу енеді (П.И.Пидкасистый). 

«Студенттік жаста (17-25 жас) дамудың ең жоғары мүмкіндіктері 
болатыны сөзсіз» (Б.Г.Анапьев [119,с. 362]). Студенттердің физикалық даму 
ерекшеліктерін ескеру керек, олар бұлшық ет массасының жоғары деңгейімен, 
реакцияның жылдамдығымен, қозғалыс жылдамдығымен жəне сонымен қатар, 
гипертония, диабет, гастрит, жүйке-психикалық бұзылыстар саны бойынша 
көшбасшылықпен сипатталады. 

Б.Г.Анапьевтың басшылығымен жүргізілген зерттеулер деректері 
бойынша 18 жастағы жас адамдарға (1 курс студенттерінің басым бөлігі) 
ойлаудың, зейіннің белгілі тұрақтануы, жүйке жүйесінің қозуының 
динамикалылығы  жəне т.б. тəн болып келеді. Он тоғыз жас, яғни 2 курс 
студенттерінің басым бөлігінің жасы бұл вербалды жəне вербалды емес 
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зияткерліктің, ойлаудың, есте сақтаудың, жүйке жүйесінің тежелуінің 
динамикасының, психомоторлық қызметтердің функционалдық деңгейінің 
артуы. Бұл жас зияткерлік жəне жады қызметінің ең жоғары деңгейімен 
сипатталады. 20 жаста (3 курс) вербалды жəне вербалды емес зияткерліктің, 
жады мен зейіннің көрсеткіштерінің төмендеуі байқалады. 

Заманауи ғылымда даму күрделі үдеріс ретінде қарастырылады, бұл 
қарапайымнан күрделіге, төменнен жоғарыға қарай қозғалыс тұрғысынан 
байқалады. Жаңаның пайда болуы, жаңарту үдерісі, тұлға үшін барлық 
салаларда рухани өзгеріс үдерісі жəне  т.б. түрінде болады. Тұлғаның дамуы – 
бұл оның болашақтағы міндеттерін сəтті жүзеге асыруының нəтижесі саналады  
В.Г.Рындак [141,с. 52]. 

Заманауи психологиялық-педагогикалық білімде «даму» ұғымы ортамен 
өзара əрекеттестіктегі дербес жүйелі объектінің  бағытты түрленуі жəне қандай 
да бір психологиялық өзгерістердің орын алуы ретінде түсіндіріледі. Ол 
жүйенің дамуына сыртқы факторлардың белсенділігіне баса назар аударуға 
мүмкіндік береді.  

Ж.Ы.Намазбаева тұлғаның дамуының мəні ол субъект ретінде 
əрекеттесетін қызметтің сапалық өзгерісі деп есептейді. Бұл өзгерістер 
мақсаттардың, міндеттердің, əрекеттердің, операциялық жəне мотивациялық іс-
əрекет қырларының, сонымен қатар, тұлғаның өз позициясы тұрғысынан орын 
алады, ол тəжірибе жинақтай келе белсенді жəне дербес болып табылады. 

Тұлғаның дамуы – тұлғаның əлеуметтенуі нəтижесінде тұлғаның заңды 
өзгеруі процесі. Тұлғаның дамуы іс-əрекетте жүзеге асырылады. Тұлғаның 
дамуы – адамның жаңа əлеуметтік ортаға кіруі жəне оған осы процесс 
нəтижесіне кірігуі [173,б. 58] 

Тұлғаның шығармашылық əлеуетінің дамуын біз көпжүйелі құрылым 
ретінде қарастырамыз, олар кіші жүйелерді (объектілер) басқа объектілермен 
өзара байланысы мəнмəтінінде қаралады. Көркемдік-шығармашылық əлеуеттің 
дамуы үдерісі «студенттің зерттелетін заттар мен құбылыстардың  болмысына 
кірігуіне, қиындықтарды жеңудің жаңа тəсілдерін қолдануға, жаңашылдық 
элементтерін жəне оқу тапсырмасын орындау тəсілдерін енгізуге талпынуын» 
ынталандыруы керек (А.М.Новикова) [215,с. 134]. 

Педагогтарды даярлаудың мақсатты бағытталған үдерісі тек мақсатқа 
жетудің əдістері бірегей жүйені құраған жағдайда ғана жүзеге асырылады,  

Болашақ педагогтың шығармашылық əлеуетінің дамуы оқу-тəрбие 
процесінің тұтас жүйесінде жүзеге асырылады. 

Қазіргі уақытта ЖОО үлкен жүйе түрінде болады, сол себепті оның 
бөлімшелерінің əр түрлі иерархия деңгейіндегі қызметін сипаттайтын сандық 
жəне сапалық көрсеткіштерін əзірлеу болашақ педагог тұлғасының көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамыту мəселесінің жүйелі шешімін табудың қажетті 
шарты болып табылады. Басқа да ұйымдасқан жүйелердегі секілді мұнда 
басқару оқытудың белгілі құрылымын сақтауды қамтамасыз етеді, 
бағдарламаны, оқу қызметінің мақсаттарын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Тұтас оқу-тəрбие үдерісі проекция, болашақ педагогтың шығармашылық 
əлеуетін дамыту үдерісінің  көрінісі болуы керек жəне оның даму міндеттеріне 
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бағынуы тиісті. Адам диалектикалық субъект ретінде – оқу мен тəрбие 
объектісі, ол мұнда зияткерлік, психоэмоциялық жəне физикалық 
ұйымдасуының органикалық бірлігі ретінде қарастырылады. 

Оқу-үдерісі өз кезегінде екі ішкі жүйенің жиынтығы түрінде болады: 
аудиториялық жұмыс жүйесі ретіндегі оқу үдерісі жəне аудиториядан тыс іс-
əрекет. Аудиториядан тыс іс-əрекет те ішкі жүйелер - студенттердің өздік 
жұмыстарынан, педагогикалық жетілдіру курстарынан, педагогикалық 
тəжірибеден жəне т.б. құралады. 

Осы екі педагогикалық жүйенің: оқу-тəрбие үдерісі жəне тұлғаның 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту жүйесінің өзара байланысы мен 
өзара əрекеттестігін қарастыра отырып, біз оны жүзеге асырудың барлық 
жиынтығын анықтаймыз, олардың дамуы мен ЖОО оқу кезеңі ішінде 
байытылуын қамтамасыз етеміз. 

ЖОО түскеннен кейін студент педагогикалық білім беру жүйесіне 
қосылады жəне педагогикалық мəдениеттің субъектісіне айналады. Тұлғаның 
кəсіби шығармашылық дамуы тұлғаның əдіснамалық мəдениетті 
(В.В.Краевский, В.А.Сластенин, Ш.Т.Таубаева жəне т.б.), тарихи 
педагогикалық мəдениеті (А.К.Колесова т.б.), адамгершілік-эстетикалық 
(Бейсенбаева А.А., Ұзақбаева С.А., Б.А.Әлмұхамбет жəне т.б.), коммуникативті 
(Ж.Джакупов, Н.Б.Жиенбаева жəне т.б.), технологиялық (К.М.Беркімбаев т.б.), 
рухани-адамгершілік (Л.Омарова, Ұ.Әбдіғапбарова жəне т.б.) мəдениетті 
меңгеру үдерісінде жүзеге асырылады. Педагогикалық мəдениеттің барлық 
құрамдауыштары жалпы мəдениеттің бөліктері ретінде қарастырылады, олар 
кəсіби қасиеттер жүйесінде жəне педагогикалық іс-əрекет сипаттамасында 
байқалады. Жоғарыда аталған құрамдауыштармен қатар, педагогикалық ойлау 
мəдениеті, қарым-қатынас секілді сипаттамалар болады. Сонымен қатар, сөйлеу 
мəдениеті, сыртқы келбеті, қимыл-қозғалыс мəдениеті, серіктеспен өзара 
əрекеттестік мəдениеті жəне т.б. қамтылады. Студент оқу-тəрбие үдерісінің 
субъектісі ретінде педагогикалық мəдениет жүйесінде өзін-өзі дамытады, 
меңгереді, бағалайды, өзгереді, жасайды. Студент барлық құндылықтар мен 
нормаларды өзінің жеке игілігіне айналдыра бермейді, тек өзіне тұлғалық мəні 
белгілі болған жəне материалдық жəне рухани қажеттіліктері 
қанағаттандырылатын нормаларды ғана қабылдайды (С.Н.Бегидова) [219,с. 
270]. 

ЖОО оқыту студенттің бойында тұрақты туындайтын ішкі жəне сыртқы 
қайшылықтармен қатар жүреді. Бұл педагогикалық құндылықтар арасында 
объективті жəне ЖОО алынған ақпарат аласында субъективті болуы мүмкін. 
Осы тұрғыда ол өзінің жеке «МЕНІН» өзектендіреді: «Мен кəсіби маманмын», 
«Мен падагогпын» жəне ұжымның, студенттер тобының, оқытушылардың 
пікірлерімен қайшылықтар туындауы ықтимал. Орын алған қайшылықтар мен 
тұлғаның шығармашылық дамуының қозғаушы күші болып табылатын оларды 
шешу жолдары оң болуы үшін  тұлғаның осы қайшылықтардың орын алуына 
алып келген жағдайда объективті бағалауы қажет, шешімін табу құралдарын 
белсенді іздеп, əрекет стратегиясын əзірлеуі тиісті болады. Студентке орын 
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алған қайшылықты дұрыс сезінуге көмектесіп, одан шығудың мүмкін 
жолдарын оқытушы көрсетуі керек. 

Осылайша, маман тұлғасының шығармашылық əлеуетін дамыту – 
кіріктірілген феномен, ол жалпы педагогикалық жəне физикалық мəдениеттің 
кіріктірілуінің нəтижесі болып табылады, олардың басымдылығы тұлға 
дамуының əр түрлі кезеңдерінде ынтаның өзгеруіне байланысты түрленеді 
(С.Н.Бегидова [219,с. 270]. 

Мұғалімнің кəсіби қалыптасуының тағы бір маңызды шарты əлеуметтік 
тəжірибені теориялық меңгеру жəне «осы байлықтың барлығын басқа 
тұлғалармен қатынаста шығармашылық көрсету» қабілеті саналады 
(Л.М.Терентьева  [222,с. 23]. 

Бұл үдеріске органикалық кіріктірілу тек шығармашылық əлеуеті дамыған 
тұтас тұлғаның ғана қолынан келеді. Бұл жағдайда даму сыртқы ықпалдың 
ассимиляция үдерісін, оның ықпалын шығуды анықтайды, сыртқы əсерді 
бейтараптайды (Л.И.Анциферова [217,с. 7]. 

Н.М.Борытко (2000) объектіні жүйе ретінде сипаттау үшін оның 
құрамындағы барлық элементтерді ерекшелеу жеткілікті болады, сонымен 
қатар, жүйе ішінде өзара байланыстар мен құрылымды анықтау керек, екендігін 
айтады.   

Педагогикалық заңдылықтарды кез келген зерттеу педагогикалық 
үдерістерді, құбылыстарды немесе объектілер жүйелерін модельдеу жəне осы 
модельдерді зерттеу болып табылады (Н.М.Борытко [218,с. 225]). 

В.С.Ильин [190,с. 92-93] модельдерге келесі талаптарды қояды: 
біріншіден, ол үдеріс немесе құбылыстың тұтастығы дəрежесін көрсетуі керек; 
екіншіден, оны жүзеге асыру шарттары мен құралдарына сипаттама беру керек; 
үшіншіден, ол құрылымдық тұрғыда жасалуы керек. 

Білім беру жүйелері, Н.В,Кузьминаның (1980) пікірінше, күрделі жəне 
ауқымды, оларды талдау тек оларды түсіндіретін жəне сипаттайтын теориялық 
модельдерді пайдалану жағдайында ғана мүмкін болады. Модельдердің кем 
дегенде үш типін ажыратады: 

1.Іс-əрекет моделі немесе маманның жеке моделі; 
2.Маманды оқыту моделі, ол арнайы оқу орнында оқытылатын іргелі 

теориялық жəне қолданбалы пəндер тізімі түрінде болады. 
3.Маман тұлғасы моделі, яғни оның əмбебап қасиеттерінің сипаттамасы, 

бұл ең алдымен, тұлғаға қойылатын əлеуметтік жəне мəдени талаптар 
(Н.Н.Котельников). 

Тұлға оқыту жəне тəрбие берудің субъект-объектісі ретінде оның 
зияткерлік, психоэмоциялық жəне физикалық ұйымдасуымен бірлікте болады. 

Тұтас оқу-тəрбие үдерісі оқыту мен тəрбие берудің жəне білім алушының 
өзінің жалпы жүйемен өзара əрекеттестігі сипатын көрсетеді. Оны жүзеге 
асыру тек тұлғаның танымдық жəне əлеуметтік белсенділігі бар болған 
жағдайда, қоғамдық талаптарға жəне оқу-тəрбие үдерісін ұйымдастыру 
жүйесіне сəйкес мүмкін болады (С.Н.Бегидова, 1999, М.Я.Виленский, 
С.Н.Зейцева, М.Г.Иващенко, 1991, 1986) [216,с. 94-95; 219-221] 
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Осындай позиция болашақ бейнелеу өнері жəне сызу пəні мұғалімінің 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту үдерісінің дұрыс моделін жасауды 
талап етеді. 

Біз студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуда ұлттық кесте 
оқыту үдерісін  қарастырамыз, ол аталған дамытуға мақсатты бағытталған 
дидактикалық кеңістік болып табылады. Мұндай таңдау негіздемесі ретінде 
тұлғалық–бағдарлық тəсіл (Д.Н.Богоявленская (205), И.С.Якиманская (208,1 
12б.) жəне т.б.) алынды. Бұл тəсіл  тұлғаның объект, субъект жəне нəтиже мен 
педагогикалық үдеріс тиімділігінің өлшемі тұрғысынан нақты бағдарын 
қарастырады. Д.Н.Богоявленская кез келген педагогикалық технология 
серіктестік, сұхбаттасу, іс-əрекеттік – шығармашылық сипат, тұлғаның жеке 
дамуын қолдауға бағыттылық өлщемдеріне сəйкес келген жағдайда тұлғалық-
бағдарлық технологияға айналады.  Бұл жағдайда тұлғалық-бағдарлық тəсіл 
шеңберіндегі басты міндеттердің бірі студенттің тұлғасын дамыту мен 
көркемдік-шығармашылық өзін-өзі дамытуына бағдар болады. 

Көркемдік-шығармашылық əлеуетті дамытудың контекстің, іс-əрекеттік 
тəсілі (Д.В.Вилькеев, А.Н.Леонтьев (210), С.Л.Рубинштейн (209), 
А.А.Измаиловва жəне т.б.) жоғарғы сынып студенттерының кəсіптік-бағдарды 
іс-əрекетке қосылуына  жағдай жасайды жəне оларға мектептегі білім алу 
барысында олардың көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуға бағытталған 
педагогикалық-психологиялық шарттар мен құралдар жүйесін сынауына 
мүмкіндік береді. 

Мəдениеттану тəсілі (М.Н.Берлава, А.В.Иконников, Н.Б.Крылова, 
И.А.Масев жəне т.б.) студенттің жоғары оқу орнының  білім беру үдерісінде 
мəдениеттің зор негізін меңгеріп, оның кейін шығармашылық қабілеттерін 
дамытуына мүмкіндік беруін қарастырады. 

Оңтайландырылған тəсіл (Ю.К.Бабанский (211), А.И.Уман (142) жəне т.б.) 
мəселенің шешімін күш пен уақытты минималды шығындай отырып табуға 
мүмкіндік береді. Жүйелік тəсіл (В.П.Баспалько (212), Г.С.Селевка т.б. 
педагогикалық мəселені ерекше жүйе ретінде қарастырып, оның моделін 
дайындауды жəне оның барлық құрамдауыштарын жүйелі түрде қарастыруды 
ұсынады. 

Осылайша, студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту 
үдерісі графиктік модель түрінде болады (сурет 4), ол мақсаттық, мазмұндық, 
оқу ортасы, ұйымдастырушылық және диагностикалық деңгейді қамтиды. 

Модельдің мақсаттық  бөлігі жобалау мақсатын анықтайды: 
студенттердің  көркемдік-шығармашылық  əлеуетінің ұлттық кестені оқыту 
үдерісінде дамуы   - білім беру мен модельдеу міндеті – студенттердің 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту үдерісін теориялық, 
ұйымдастырушылық-технологиялық қамсыздандыру. 

Мазмұндық бөлігі жоғары оқу орнының оқу үдерісінде қалыптасатын 
көркемдік-шығармашылық əлеуеттің негізгі компоненттерін – мотивациялық-
құндылықтық; танымдық-мазмұндық; іс-әрекеттік-өнімділік; рефлексиялық-
бағалаушылық анықтайды. 
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Оқу ортасы бөлігінде білім беру ортасының анықтамасынан екі 
құрамдауыш жіктеледі: 

1. жасанды ортаны (студент мен оқытушының жұмыс орны, олардың 
көркемдік-шығармашылық біліктілігі мен дағдылары) жəне ақпаратты ортаны 
(білім, «Ұлттық кесте өнері» пəнінің мазмұны) қамтитын ортаның физикалық 
нақтылығы; 

2. əлеуметтік кеңістікке (университеттегі орта – қоғам, педагог пен 
студенттер арасындағы қатынас, педагогтар арасындағы қатынас т.б.) жəне 
білім беру үдерісіне қатысушылардың ішкі ортасын қамтитын ортаның 
психологиялық нақтылығы. 

Ұйымдастырушылық бөлікте педагогикалық шарттар мен 
психологиялық-педагогикалық ұстанымдар бөліп көрсетілген, олар жоғары оқу 
орнының оқыту үдерісінде студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамыту мүмкіндіктерін беретін аймақ қалыптастыруға мүмкіндік жасайды.  

Диагностикалық бөлік студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамыту үдерісінің кезеңділігін көрсетеді, ұлттық кестені оқыту үдерісінің 
нəтижесінен жəне олардың даму деңгейінен көрініс табады. 

Ұсынылып отырған модельдеу деңгейлері студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамыту үдерісін көрсетіп қана қоймайды, студент 
тұлғасының өзгеруі арқылы оның тиімділігін бағалауға да мүмкіндік береді. 
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Мақсаты: студенттердің ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін дамыту 

Міндеттері: студенттердің ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-
шығармашылық əлеуетінің дамуы үдерісінің теориялық жəне ұйымдастырушылық 

қамтамасыздандырылуын тексеру 

Көркемдік-шығармашылық әлеуеттің  компоненттері 
мотивациялық-құндылықтық; танымдық-мазмұндық; іс-әрекеттік-өнімділік; 

рефлексиялық-бағалаушылық 

Ұлттық кестені оқыту үдерісі 
нақтылық-білім беру үдерісінің 

материалдық факторлары 
-студент пен оқытушының жұмыс орын, 

біліктілігі мен дағдысы 
-білімнің пəндік мазмұны жəне оқушы 

мен оқытушы білімі 

Көркемөнер -білім беру ортасы 
Психологиялық нақтылық-тұлғааралық 

қатынастар 
-əлеуметтік қатынастар жəне орта 

-білім беру үдерісіне қатысушылардың 
ішкі ортасы 

Ұйымдастырушылық-педагогикалық 
шарттары 

Даму мүмкіндіктері аумағын құру ұстанымы: 
-шығармашылық дамытушы пəн мазмұны 

-шығармашылық əлеует ұлттық кесте-білім 
беру ортасының кіріктірілген факторы 
-білім беру үдерісі логикасын тəжірибе 

негізінде құрастыру 
-шығармашылық белсенділікті ынталандыру 

-студенттредің зерттеу іс-əрекетін  белсендіру 
-шығармашылық өзін-өзі дамыту мен 

көрсетуіне жағдай жасау 

Психологиялық-педагогикалық 
ұстанымдар 

-практикалық жəне шығармашылық 
мақсаттылық, - авторлық серіктестік, - 

шығармашылық қызметке ынталандыруды 
дамыту, - оқу материалы құрылымын 
дамыту, - шығармашылық іс-əрекет 

басымдылығы, -педагогикалық үдерісті 
студенттердің жеке психологиялық 

ерекшеліктерімен үйлестіру, - когнитивтік 
мазмұнын эмоциялық түрге түрлендіру, - 

гуманистік-тұлғалық тəсіл, - студенттердің 
даму деңгейіне тұрақты мониторинг 

Даму кезеңдері 
1 кезең –бейімдеу       2 кезең –мазмұнды-креативтілік 

3 кезең –шығармашылық- рефлексивтілік 

Нәтиже  
Ұлттық кестені оқыту нəтижесінде студенттердің көркемдік-шығармашылық дамуына 

қатысу 

Көркемдік-
шығармашылық 

іс-əрекетке 
қызығушылық 

Жалпы мəдени 
жəне арнайы 

білімді меңгеру 

Шығармашылы
қ іс-əрекет əдіс-

тəсілдерін 
меңгеру 

Өзін-өзі дамыту 
жəне көрсету 

қажеттіліктерін 
өзектендіру 

Тұлғаның 
шығармашылық 
көріністерінің 
əр алуандығы 

Көркемдік-шығармашылық әлеует компоненттерінің даму деңгейі 
1-ЖОҒАРЫ –жасампаздық          3-ЖЕТКІЛІКТІ–белсенділік 
2-ОРТАША – эвристикалық            4-ТӨМЕН – бағыттылық 
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Сурет 4 - Студенттердің ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамыту моделі 

Зерттеу барысында студенттердің ұлттық кестені оқыту үдерісінде 
көркемдік-шығармашылық əлеуетінің дамуы деңгейінің өлшемдерін анықтап 
алудың қажеттілігі туындайды. Бұл 4-суреттің диагностикалық бөлігінде 
орналасқан. Осы өлшемдерді сипаттап өтуді жөн көрдік. Өйткені келесі 
эксперимент бөлімінде алынған нəтижелер белгіленген өлшемдер мен 
көрсеткіштерге теңестіріліп салыстырылады. 

Ал бұл өлшемдер жоғарыда аталған жəне 1.2 параграфында кеңінен 
сипатталған тұлғаның көркемдік-шығармашалық əлеуетінің компоненттеріне 
сəйкес анықталады  мотивациялық-құндылықтық; танымдық-мазмұндық; 
эмоционалдық- рефлексиялық; іс-әрекеттік-өнімділік 

 
Кесте 2 -  Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің ұлттық кестені 
оқу үдерісінде дамуының өлшемдері, көрсеткіштері, деңгейлері 

 
Өлшемдер Көрсеткіштер Деңгейлер 

Ұлттық кесте 
шығармашылығы
на 
қызығушылығы 

Ұлттық кесте түрлерін (бұйымға салынуына 
қарай, орындалу техникасына қарай жəне т.б.) 
білуге қызығуы, тоқуға ұмтылуы,   ұнатуы, 
қабылдауы 

бағыттылық 

Ұлттық кесте 
шығармашылығы
н  түсіну, талдау 
білімі 

Ұлттық кестенің шығу, даму тарихын, 
түрлерін, орындалу техникасын білуі,  мəнін 
шығарманың идеясын ұғынуы, автордың 
ойын толықтыруы жəне т.б. 

эвристикалы
қ 

Ұлттық кесте  
шығармашылығы
на  эстетикалық-
эмоционалдық 
қатынасы 

, Ұлттық кестенің сюжетіне, ұлттық кестеде 
қалыптасқан салт дəстүрлерге,  автордың 
ойына эмоционалдық қатынасы, символды 
образдарға сезімі, əсемдігі мен сұлулығын 
сезінуі, жағымды əсерлі күй кешуі, 
шығармашылықпен орындауы жəне т.б.  

белсенділік 
 

Ұлттық кесте 
шығармашылығы
н бағалау жəне 
жеке жаңа 
тыуындылар 
жасау білігі 

Ұлттық кесте түрлерін, мəнін, 
маңыздылығын, ою-өрнектерін салыстыруы, 
автордың шығармашылық ойын бағалауы, 
қиялдау, түсініп-ұғыну, ойлау əрекеттерін 
көрсете алуы, өзіндік пікір айтуы, 
шығармадан өзіне ой түюі, шешім қабылдауы, 
жеке шығармашылықпен өзін-өзі көрсете 
алуы, жаңа авторлық туындылар жасауы, оны, 
көпшілік алдында қорғай алуы жəне т.б.   

жасампазды
қ 

 
Сонымен студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің ұлттық 

кестені оқу үдерісінде дамуының өлшемдері болып мыналар табылады (кесте 
2):  
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1. Ұлттық кесте шығармашылығына қызығушылығы 
2. Ұлттық кесте шығармашылығын  түсіну, талдау білімі 
3.Ұлттық кесте  шығармашылығына  эстетикалық-эмоционалдық 

қатынасы 
4.Ұлттық кесте шығармашылығын бағалау және жеке жаңа 

тыуындылар жасау білігі. 
Әр өлшемнің белгілі бір көрсеткіштері болады. Студенттердің көркемдік-

шығармашылық əлеуетінің ұлттық кестені оқу үдерісінде дамуының 
өлшемдеріне сəйкес  мынадай көрсеткіштерді негізге аламыз: 
шығармашылыққа  бағыттылық, көркемдік сезімдегі эмоциялар (сезім уайым), 
ұлттық кесте шығармашылығындағы көркем ойды түсіну, ұшқыр ойлылық, 
көркемдік-эстетикалық талғам, ұлттық кесте шығармашылығына,  авторлық 
ойға эмоциялық қарым-қатынасы, эмоционалдық-шығармашылық белсенділік, 
жеке шығармашылық, жаңаны ойлап табу, жасау шеберлігінің шыңы жəне т.б.  

Кестеден көрініп тұрғандай  студенттердің көркемдік-шығармашылық 
əлеуетінің ұлттық кестені оқу үдерісінде дамуының төрт өлшеміне сəйкес төрт 
деңгейін анықтадық: бағыттылық (көркемдік-шығармашылық əлеуетінің 
төмен деңгейі);  эвристикалық (көркемдік-шығармашылық əлеуетінің орта 
деңгейі); белсенділік (көркемдік-шығармашылық əлеуетінің жеткілікті 
деңгейі); жасампаздық (көркемдік-шығармашылық əлеуетінің жоғары 
деңгейі).  

Бағыттылық  деңгейі – ұлттық кесте түрлерін (бұйымға салынуына қарай, 
орындалу техникасына қарай жəне т.б) білуге қызығады, тоқуға, кестелеуге 
қызыққанымен, олардың нақыштарының, шығармашылығының мəнін түсіне 
бермейді, шығарманы талдауға қызығушылық танытпайды, бағалауға мəн 
бермейді. Ұлттық кесте туындыларын оқытушының, үлкендердің айтуымен 
ғана орындай алады. Оқу тапсырмаларымен ғана шектеледі.  

Эвристикалық деңгейі –ұлттық кестенің шығу, даму тарихын, түрлерін 
біледі. Бірақ ұлттық кестенің өмірдегі, тұрмыстағы мəн-маңызын түсіне ішінара 
ұмтылады.  Ұлттық кестенің орындалу техникасын біледі, дейтұрғанмен 
кестеленетін ою-өрнектердің ерекшеліктерін толықтай ажырата алмайды.  
Дайын өрнектерді көшіріп, кестелей алады. Бірақ өзіндік ойларымен оны 
дамыта алмайды. Ұлттық кесте туындыларын ара-арасында мұғалімнің, 
үлкендердің айтуынсыз-ақ, жасауға қызығушылық танытады. Сыныптан тыс 
өзіне ұнайтын əдеби шығармаларды оқуды əдетке айналдырған. Ұлттық кесте 
туындыларындағы шығармашылық  идеясын ұғына бермейді. автордың ойын 
толықтыра алмайды  жəне т.б. 

Белсенділік деңгейі – ұлттық кестенің шығу, даму тарихын, түрлерін жақсы 
біледі. Бірақ ұлттық кестенің өмірдегі, тұрмыстағы мəн-маңызын түсінеді.  
Ұлттық кестенің орындалу техникасын біледі, кестеленетін ою-өрнектердің 
ерекшеліктерін толықтай ажырата алады.  Кестелеу барысында əсемдігіне, 
өрнектерді дұрыс орналастыруға, қиыстыруға, сапалы орындауға аса мəн 
береді. Кестедегі өрнектердің пішінін, бояуын, үйлесуін жəне т.с.с өзіндік 
ойларымен дамыта алады. Ұлттық кесте туындыларын жеке жасауға аса 
қызығушылық танытады. Ұлттық кестенің сюжетіне, ұлттық кестеде 
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қалыптасқан салт дəстүрлерге,  автордың ойына эмоционалдық қатынасы, 
символды образдарға сезімі, əсемдігі мен сұлулығын сезінуі, жағымды əсерлі 
күй кешуі, шығармашылықпен орындауы  дамыған. 

Жасампаздық деңгейі – ұлттық кесте түрлерін, мəнін, маңыздылығын 
терең түсінеді. Ою-өрнектердің жаңа түрлерін дамытады. Автордың 
шығармашылық ойын бағалайды. Өзінің қиялдау, түсініп-ұғыну, ойлау 
əрекеттерін көрсете алады. Өзіндік пікірі бар, шығармадан өзіне ой түйеді, 
шешім қабылдайды, жеке шығармашылықпен өзін-өзі көрсете алады, жаңа 
авторлық туындылар жасайды, оны, көпшілік алдында қорғай алады жəне т.б.   

Осы деңгейлердің арасында бағыттылық, эвристикалық, белсенділік  
деңгейі көркемдік шығармашылыққа бағыттылық, көркемдік шығармашылық 
білімдерінің болуы, көркемдік шығармашылық іс-əрекетте белсенділік 
танытуды білдіретіндігі ақиқат. Ал осы деңгейлердің ішінде тұлғаның 
жасампаздық деңгейі түсінігіне тоқталып өткенді жөн көрдік.  

АҚШ-тың əйгілі педагог-психологы Торрас (E.P.Torrance) жасампаздық 
қабілетке ие тұлғада болатын өзгеше белгілерді бейнелеп берді.  1. Өзгенің 
сөзін тыңдағанда, заттарға, əрекетке көз салғанда, бар зейінімен беріледі. 2. 
Ауызша, не жазбаша пайымдағанда салыстыру тəсілін қолданғыш келеді. 3. 
Кітапты бар зейін-зердесін бере оқиды жəне жазады. 4. Оқытушы берген 
тапсырманы орындап болғанда қуанып кетеді. 5. Беделді сипаттағы 
көзқарастарға қарсы пікір қозғауға құштар. 6. Заттардың əр алуан тегін, 
себептерін іздеуге дағдыланған (заттардың түп төркінін анықтауға құштар). 7. 
Заттарды аса жіті бақылайды. 8. Өзгелермен əңгімелесіп мəселе байқай алады. 
9. Жасампаздық сипаттағы жұмыстар жасағанда ішкен асын жерге қояды. 10. 
Мəселені жəне мəселеге қатысты түрлі қатынастарды байқай алады. 11. 
Күнделікті, негізгі тұрмысынан тыс əдеттегі уақыттың бəрінде мəселелер 
жөнінде ізденіп жүреді. 12. Қызыққыш (əуесқой). 13. Өзіндік ерекше сынақ 
(тəжірибе) тəсілі жəне жаңалық ашу тəсілі болады. 14. Әлденені байқап 
қалғанда қуанып кетеді. 15. Нəтижесін межелей алады, əрі бұл нəтижені дұрыс 
сипаттай алады. 16. Жасымайтын, қайсар болады. 17. Заттардың жаңа жауабы, 
жаңа нəтижесі жөнінде үзбей ой жүгіртеді. 18. Қырағы, бақылау жəне мəселе 
қою қабілетіне ие болады. 19. Үйренуден өзге көңіл бөлетін өзгеше зерттеу 
тақырыбы болады. 20. Бір түрлі тəсілден сырт, істің мүмкіншілігін көп жақтан 
іздейді (барлық мүмкіндіктерді іздеуге құштар, үнемі «Мұнан өзге амалы жоқ 
па?» деген тəрізді сұрауларды қойып отырады. 21. Үнемі жаңа межелер тауып 
отырады, сауық-сайранда да, бос кезде де санасында жаңа ойлар туындайды (   
https://massaget.kz/kyizdarga/psihologiya/22061). 

Сондай-ақ, Қазақстанның тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
 «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты 
Жолдауда  жасампаздыққа бастайтын жол деп туған еліміздің жаһандық 
бəсекеге қабілеттігін қамтамасыз ететін бес басымдыққа маңыз берілуі тегін 
емес. Жолдауда егжей-тегжейлі баяндалған бес басымдықтың үшеуі 
экономикалық жаңғыруға арналған (https://e-history.kz/kz/contents/view/5162 © 
e-history.kz). 
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Демек жасампаздық ұғымы бір саланы жаңғырту, өркендету түсінігімен 
беріледі. Тұлғаның жаңғырту, өркендету, дамыту іс-əрекеттері  шығармашылық 
үдерісте жүзеге асырылады. 

Әдебиеттерде соңғы уақыттарда көрініс алып жүрген жасампаздық 
ұғымын біз өз зерттеу пəнімізге қарай шғармашылық шыңдарының бірі 
тұрғысынан қарастырамыз. Сол себепті жасампаздық деңгейі – көнені жаңарту, 
барды жаңғырту,  жаңалық ашу, жаңаны ойлап табу, көркемөнер туындыларын 
заманауи тұрғыдан өркениетке сай өркендету, авторлық қолтаңбасын қалдыру 
жəне с.с. көркемдік-шығармашылық жетістіктердің жоғары деңгейімен 
сипатталады.  

Жоғарыда анықталған  модельдің тиімділігі тəжірибелік-эксперимент 
жұмысында тексеріледі. Ол туралы 3-тарауда егжей-тежейлі баяндалады.  
 

2.4  Кестелеу технологиясының кәсіби оқыту әдістемесі  
Кестелеу технологиясын кəсіби оқыту мақсаты – студенттердің көркем-

технологиялық қызметтің мотивациясына себепші болатын көркем кестелеуге 
деген кəсіби қызығушылығын қалыптастыру.  

І. Жоспарлауды жетілдіру: - білім жүйесінің перспективті-тақырыптық 
жоспарлануы; - білім алушылардың оқу кезеңінде зерделенетін тəсілдер мен 
операциялардың ерекшеліктері, мақсатын айқындайтын жаттығулардың 
педагогикалық мақсатты жүйесін жасау; -білім алушылардың кəсіби 
құзыреттіліктерді толық жəне сапалы меңгеруіне мүмкіндік беретін оқу 
жұмыстарын талдау; -білім алушылардың əрбір зерделенетін қызметтер мен 
атқарылатын жұмыс түрін бағалау критерийлерінің педагогикалық негіздемесін 
жасау.  

II. Қйымдастыруды жетілдіру. Көркем кестелеу технологиясын оқытуға 
арналған материалдық жағдайды (маталармен, саймандармен, құралдармен, 
оқу-бағдарламалық құжаттамалармен, т.б. қамтамасыз етілуі) жасау. - бірыңғай 
ортақ эстетикалық ортаны кəсіби оқыту үшін қолайлы психофизиологиялық 
жағдай жасау.  

III. Формалар мен əдістердіҗ жетілдірілуі əрбір əдістің (білім 
алушылардың есінде көркем кестелеу технологиясын орындаудың логикасын 
қалыптастыру мақсатында əңгіме жүргізіледі, түсіндіру логикалық 
түсініктердің жұмыс істеуіне бағытталған, проблемалық мəн-жай ойлауды 
дамытуға бағытталған жəне т.б.) психологиялық-педагогикалық мақсатқа 
сəйкестігі жəне қызметтік белгілігіне байланысты болмақ: -оқытудың кəсіби 
бағдарының принциптерін жүзеге асыратын əдістемелік тəсілдерді қолдану; 

-білім алушыларға технологиялық тəсілдерді көрсету əдістемесін игеру, 
көрнекі құралдарды, үлгілерді жəне т.б. дұрыс қолдану;  

-білім алушылардың өздерін бақылау дағдылары мен көркемдік-
технологиялық ойлауын дамыту;  

- білім алушылардың нақты оқу əрекеті дайындығына мүмкіндік 
туғызатын эстетикалық ортадағы сабақтарда жасалған оқу жұмыстарын 
орындау үдерісінде ізденіс жəне көркемдік-технологиялық əрекеттерін 
ұйымдастыру;  
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-жеке жəне шоғырландырылған талдау үшін мұражай үлгілерін сапалы 
таңдау мен талдау жəне көркем кестелеудің əрбір түрінің ерекшеліктерін нақты 
өңірлік-тарихи көркемдіктехнологиялық арақатынасын белгілейтін оқу 
тапсырмаларының нұсқаларын жасау;  

- оқу көркемдік-технологиялық əрекетін уəждеуге мүмкіндік туғызатын 
репродуктивті жəне шығармашылық ізденіске баулитын жаттығуларды жасау. 

Көркем кестелеу технологиясын оқытуды орындау шеберлігімен, 
композиция негіздерімен, техникалық суретпен байланыстырудыҗ болжамды 
тқсы:  

-көркем кестелеудің түрін таңдауды оның көркемдіктехнологиялық 
ерекшеліктерін анықтау мақсатындағы жіктелу тəсілі; технологияның орындау 
шеберлігімен, техникалық суретпен жəне композициямен байланысының 
негізінде өңірліккомпозициялық жəне реңдік шешімдердің ерекшеліктеріне 
сəйкестендірілген осы өнер тілінің технологиялық элементтерін кезеңмен 
меңгеру;  

-көркем кестелеу технологиясының басқа пəндермен байланысын 
бекітудің негізгі жолдары.  

1.Композиция бойынша оқытушының перспективтітақырыптық 
жоспарлары мен көркем кестелеу технологиясының бағдарламасын (шебермен, 
оқытушымен) зерделеу.  

2. Көркем кестелеу технологиясы мен композиция пəндері бойынша білім 
алушылардың сабақтарда алған білімін ескере отырып кіріспе нұсқаулық үшін 
шебермен бірге оқу материалын таңдау.  

3. Көркем кестелеу технологиясы жəне басқа да теориялық оқу пəндері 
бойынша білім алушылардың сабақтарда алған білімдерін тəжірибеде қолдана 
алу дағдыларын қалыптастыратын жаттығуларды орындау шеберлігінде 
қолдану. 

Көркем кестелеу технологиясын меҗгеру ҙдерісінде білім алушылардыҗ 
белсенділігін арттырудыҗ жолдары.  

1. Халықтық көркемдік кəсіптің маңыздылығын ашу. 
2. Халықтық көркемдік кəсіптің тұрмысы тарихы бойынша оқылатын 

тақырыптар, сондай-ақ мамандықты жемісті игеру үшін оқылатын тəсілдер мен 
операциялардың маңыздылығын ашу.  

3. Көркем кестелеу технологиясы бойынша əр түрлі жұмыстарды орындау 
үшін білім алушылардың теориялық білімдерді белсенді қолдануына түрткі 
болу.  

4. Білім алушыларды оқу-технологиялық құжаттамаларын, кестелеу 
бойынша технологиялық үдерістерді, бақылау тəсілі мен т.б. талдауға үйрету;  

5. Эвристикалық əңгімелер өткізу, тиімді сипатта сұрақтар қою;  
6. Жұмыс үдерісінде білім алушылардың өзін-өзі бақылау, назарын 

жинақтау, іждағаттылығы мен төзімділігі дағдыларын дамыту;  
7. Жұмысқа деген шығармашылық қарым-қатынасын ынталандыру, 

зеректілігін дамыту;  
8. Шеберлік конкурстары мен «үздік жұмыстар» көрмесін өткізу. 
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Көркем кесте технологиясын оқыту. Курсты зерделеу жүктемесінде, 
орындаушылық шеберлік, техникалық сурет, композиция негіздері секілді 
пəндерді оқу кезінде алынған білімі, шеберлігі жəне дағдылары өзгертіледі 
жəне тереңдетіледі. Сондықтан технология бойынша бірінші кіріспе сабақтары 
осы пəндер үшін де маңызды болып табылады, себебі білім алушылар «Көркем 
кестелеу» бағдарламасының мазмұнымен, оқу тапсырмаларымен, əдістемелік 
қор студенттерінің жұмыстарын жəне мұражай үлгілерін қолдану шеберлігімен, 
жұмыс тəртібімен, көркем кестені орындау кезінде қолданылатын 
саймандармен (инелерді, қайшыларды таңдау қағидалары) жəне құралдармен, 
оқу тапсырмаларын орындау үшін жұмыс орнын ұйымдастырумен, 
құрылғылармен (ілмек, олардың үлгілері, мақсаты жəне қолданылуы), 
материалды үлпектеу қағидаларымен танысады. Осылайша, біз зерттеу 
үрдісінде мамандарды кəсіби дайындаудың сапалы жаңа деңгейіне өту үшін 
көркем кесте технологиясын кəсіби оқытудың жаңартылған мазмұнында 
мазмұндалған тəжірибеде іске асыру өзектілігінің маңызы болатынын 
анықтадық. Сонымен зерттеуге жəне нəтижелер енгізуге концептуалды 
тəсілдерді апробациялау мақсатымен ғылыми-тəжірибелік кезеңін зерттеу 
нəтижесінде технологияны кəсіби оқыту əдістемесі құрылды, ол көркем 
кестелеу өнерін құптау қатынасын дамытуға, оның сақтауға, дамытуға, 
сұранысқа ие болуына негізделеді жəне тəжірибелік-бағдарлау əдістерінен, 
соның ішінде көркем кесте түрін таңдауға, оның көркем-технологиялық 
ерекшеліктерін жеке жəне бірлесіп талдауға сараланған тəсілдерден; осы 
өнердің өңірліккомпозициялық жəне колористикалық шешімдерінің 
ерекшеліктерімен белгіленген технологиялық элементтерін кезеңдеп 
меңгеруден; оқу жұмыстарын орындау барысында іздеу жəне көркем-
технологиялық қызметінен жəне оқу сабақтарында нақты оқу жəне болашақ 
кəсіби қызметіне білім алушылардың əзірлігіне ықпал ететін эстетикалық 
жағдай жасаудан тұрады. Алдыңғы алынған мəліметтер негіздегі міндеттерді 
шешу үдерісі барысында біз мынадай қорытындыға келдік, яғни мақсатты 
негіздеудегі болжам тəсілі жəне оқыту мазмұнын құрылымдау мен тəжірибелі-
бағытталған əдістерді (ақпараттықдамытушы, проблемалық, түсіндірмелі-
иллюстративті, т.б.) таңдау бізге көркем кестелеу технологиясы 
шығармашылық тапсырмаларды нақты өңдеуге бағытталған көркем 
кестелеудің кəсіби мүддесінің негізі ретінде оқытудың əдістемесі мен қазіргі 
қоғамда көпғасырлық тарихи көркемдік-технологиялық дəстүрлерді сақтауда 
болашақ кəсіби қызметке бағытталған дəстүрлерді жасауға мүмкіндік береді. 
Осылайша білім алушылардың болашақтағы кəсіби қызметтерінің ерекшелігіне 
қарай, өңірлік-тарихи жəне бағдарламалы-мақсаттағы тəсілдерді есепке ала 
отырып білім алушылардың көркемдік-технологиялық амалдарды (кестелеудің 
қарапайым техникасынан күрделісіне қарай), көркем кестелеу технологиясы 
бойынша жақындастырылған түрлерін меңгеруі, кəсіби бағытталған 
принциптерге, ғылыми негізге, түрлендіруге, тұтастыққа, шығармашылық пен 
тарихи деректерге сүйене отырып «5В010700- Бейнелеу өнері жəне сызу, 
5В042100 –Дизайн, Сəндік қолданбалы өнер» мамандығы бойынша «Кестелеу 
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технологиясы» элективті курсының мазмұны жасалды. «Кестелеу 
технологиясының» авторлық курсының негізгі мақсаты:  

- оқу жəне еңбек əрекетінде көркем кестелеуге деген қызығушылықты 
арттыру; - шығармашылық көркемдік-технологиялық қызметке білім 
алушыларды даярлау;  

- студенттердің болашақ шығармашылығының іргетасы ретінде көркемдік-
технологиялық қызметке деген кəсіби мүддесін құру.  

Оқу материалын осылай құру болашақ мамандарды ғылыми негізге 
дайындауға өтумен түсіндіріледі. Бұл ретте анықтаушы ретінде білім 
алушыларды көркем кестелеудің əр түрлі технологиясының өзара байланысын 
іздеу дағдыларын құрауға мүмкіндік тудыратын дидактикалық құралдарды 
қолдану болып табылады. Көркем кестелеу технологиясын оқытудың 
мазмұнын жаңалау барысында оқыту үдерісінің негізгі сипаттамалары болып 
мыналар бекітілді: оқыту мақсаты, мазмұны, формалары, құралдары мен оқыту 
əдістері.  

Оқыту мақсаты – білім алушылардың жүйеленген білімдері терең 
меңгерілген болу керектігі жəне олар пəнді меңгеру саласында алған 
білімдерінің жүйесінің құрылымын көрсете, түсіндіре, айтып бере алуларынан 
тұрады. Оқыту үдерісінде əр түрлі мазмұндағы білімдерді меңгеру деңгейіне 
қойылатын талаптар бір қалыпты емес: білімнің бір бөлігі білу деңгейінде, бір 
бөлігі неғұрлым жоғары деңгей – еске түсіру деңгейінде меңгерілуі (зерделенуі) 
мүмкін. Оқытушы білім алушылар материалды қаншалықты деңгейде 
меңгергенін анық елестетуі қажет. Анықтамалық материал мен статистикалық 
мəліметтерді еске сақтау қажет емес, бірақ білім алушылар өздерінің 
тəжірибелік əрекетінде қолданылатын толық, нақты меңгеруге қажетті 
материал бар. Материалды меңгеру деңгейі – оқытудың əдістемесіне 
байланысты. Материалды жақсы түсіну үшін оқытушы тарапынан оның 
бірнеше рет қайталануы, білім алушылардың тəжірибе барысында оны 
қолдануына қол жеткізуі, көрнекі құралдарды (тігілген өнімдердің үлгілері, 
əдістемелік қорды, кестелер, сызбалар, мазмұн құрылымы, конспектілерді 
пайдалану, т.б.) пайдалана отырып материалды есте сақтауға көмектесуі қажет. 
Егер материалды танып білу арқылы меңгерілсе, онда тақырыптық 
экскурсияны сеніммен ұсыну арқылы эмоциялық түрмен түсіндіру керек. 
Ғылыми-экспериментальды зерттеу шеңберінде қазіргі жағдайда болашақ 
мамандардың еңбек нарығындағы сенімді жеңісі ретінде көркемдік-
технологиялық əрекеттің шығармашылық деңгейі болып саналады, ал бұл өз 
кезегінде профессорлық-оқытушылар құрамынан білім алушылармен 
жүргізілетін жұмысты жүзеге асырудың тиімді əдістерін арттыруды талап етеді, 
кəсіби оқытудың əдістері, яғни қалай оқыту деген мəселе оқу үдерісінің 
маңызды проблемасы болып табылады. Зерттеу барысында біздің 
тарапымыздан оқытуды ұйымдастырудың əдістері мен білім алушылардың 
оқутанымдық қызметін жүзеге асыру бөлініп қаралды.  

Кəсіби білім беру – тұлғаның білімі, іскерлігі мен дағдылары, 
шығармашылық əрекеттер қырын меңгеруі, дүниетанымын тудыру мен мінез-
құлқының сапаларын меңгеру сияқты көп еңбекті талап ететін үдеріс болып 
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табылады. Маман білім ала отырып білімдерді, іскерліктер мен дағдыларды 
меңгереді, өз көзқарасының жүйесін тудырады. Кəсіби білім берудің негізгі 
міндеті ретінде білім алушылардың өзінің игеруіне шамаланған, іскерліктер 
мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған жаңа оқу ақпараттарының 
мақсатты тұрғыда бағытталуын ұйымдастыру қажеттілігі, сондай-ақ көркем 
кестелеудің кəсіби ынтасын қалыптастырудың бағыты болып табылады. 
Оқытудың əдістері мен олардың тиімділігі кезкелген жағдайларда жəне 
факторларда білім алушылардың алатын білімі, іскерліктері мен дағдыларының 
саны мен сапасына байланысты. Педагогикада оқытудың əдістері мен 
формаларының əртүрлі жіктеулері бар. Оқытудың əдістерін зерттеуге көптеген 
еңбектер арналған, соған қарамастан педагогика ғылымында көптеген айтыс-
тартыс жəне пікірталас тудыратын ұғым жоқ шығар. Ю.К.Бабанский əдісті 
оқытушы мен білім алушының білім беру міндеттерін шешуге бағытталған 
өзара байланысты ретке келтірілген тəсілі ретінде анықтама берген. 
Я.Лернердің айтуынша, əдіс – өз кезегінде оқытудың мақсатына жетуге 
жетекші, қатысушылардың оқу үдерісін ұйымдастырушы мұғалімнің мақсатты 
əрекетінің жүйесі болып табылады. 

 

 
 

Риа тігісі (Астрахан тігісі) 
Бір канвада кестелеу. 

Төменгі сол жақтан бастаңыз: 
Сурет А. Бетін инені 1-нүктеге енгізіп, жіптің ұшын бетінде қалдырыңыз. 

Инені бір тік жіптің астынан солға өткізіп, бетке 2 нүктеге шығарыңыз. Суретте 
көрсетілгендей, иненің үстінен бос ілмекті қалдырып, инені 3-ші нүктеге 
енгізіңіз жəне инені бетке 1-ші нүктеге қайта шығарыңыз. 

Сурет В. Суретте көрсетілгендей, еркін ілмекті қалдыра отырып, жіп 
арқылы жібін мұқият созыңыз. Келесі элементтен бастап, инені 4 нүктесіне 
енгізіңіз, оны бір тік жіппен солға өткізіп, бетке қайтадан 3 нүктесіне 
шығарыңыз. 
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Сурет С. Қатардың соңына жетіп, жіпті кесіңіз. Екінші қатарды бір 
көлденең жіппен бірінші қатардан жоғары тігіңіз. Жұмысты аяқтаған соң, 
ілмектерді кесуге болады. 

Екі жақтағы кестелеу. 
Сурет Д., үшін канваның екі тік жібін екі жеке жіп ретінде санаңыз, 

сондықтан 1 нүктесі олардың арасында болады. 
Хордес түйін тігісі, түрік тігісі (матаға ілмекті кесумен орындау кезінде) 
• Кесуге болатын бос жіп ілмектерінен бос тігіс. Кілемді тігу жəне көп 

түсті өрнектерді орындау үшін қолайлы. 
1. Бірдей өлшемді ілмектерді орындау үшін тоқылған сым, ағаш немесе 

сүйек білікшесін пайдаланыңыз.  
2. Бір арқанды пайдаланған кезде ілмектер əрбір ұяшықта қалыптасады; 

қос арқанды пайдаланған кезде жіптің бекітілуі тығыз.  
3. Бұл тігісті матаға да орындауға болады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барқыт тігісі. 
Бір канвада кестелеу. 

Әрбір қатарды солдан оңға қарай орындау арқылы төменде бастаңыз: 
Сурет А. Жіпті бетке 1-ші нүктеге шығарып, оны 2-ші нүктеге енгізіп, 1-

ші нүктеге шығарып, ілмекті жасаңыз (суретті қараңыз). Инені 2 нүктесіне 
енгізіп, оны 3 нүктесіне шығарыңыз. 

Сурет В. 4 нүктесіне крест арқылы инені енгізіп, келесі элементті оңға 
бастау үшін оны 3 нүктесіне шығарыңыз. Жұмыс жіптерін тартпаңыз. 

Сурет С. Қатардың соңына жетіп, жіпті бекітіңіз. Егер ілмектер кесілген 
болса, кішкене ұшын қалдырып, жұмыс жіптерін кесіңіз. Алдыңғы қатардың 4 
нүктесінен инені шығару арқылы келесі жолды бастаңыз. Ілмектерді кесіңіз. 

Екі жақтағы кестелеу. 
Сондай-ақ, екі жеке жіп үшін екі жіпті санаңыз. 
Кесілген ілмектері бар өте тығыз жəне берік тігістер əдемі текстураға ие 

жəне кілемдер мен түрлі-түсті өрнектер үшін қолайлы 
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1. Ілмектер үшін үлгіні пайдаланыңыз.  
2. Бір арқанды пайдаланған кезде бір ілмекті əрбір төрт ұяшық арқылы; 

екі жиек бойынша жұмыс істегенде əрбір арқанның ұяшығына тігіңіз. 
Серрей тігісі. 
Бір канвада кестелеу. 
Төменгі сол жақтан бастаңыз: 
Сурет А. Инені 1 нүктесіне енгізіңіз, бетінде жұмыс жіптерінің ұшын 

қалдырыңыз. Инені 2 нүктесіне, жіптің бос шетінен солға шығарыңыз. Жұмыс 
жіптің орамдарын иненің үстінен жоғары көтеріп, оны 3-ші нүктеге енгізіп, 
түзілген жіптің ішінде көлденең тігісті солға шығарып, 1-ші нүктеге 
шығарыңыз. 

Сурет В. Жіптің арқанмен созыңыз жəне суретте көрсетілгендей ілмекті 
созыңыз, содан кейін инені 3-ші нүктеге салып, 4-ші нүктеге келтіріп, жіптің 
ішіне тік тігуді енгізіңіз. Оң жақтағы келесі элементті бастау үшін инені 5-
тармаққа дейін алыңыз. 

Сурет С. Қатардың соңында жұмыс жіптерін бекітіңіз. Жұмыстың сол 
жағына оралыңыз. Ол үшін 1 нүктесінен жоғары Канва екі жібіне инені 
енгізіңіз. Жұмыс аяқталғаннан кейін ілмектерді тіліңіз жəне кесіңіз. 

Өте тығыз жəне берік ілмектерден жасалған тігістер кесілген жəне 
кесілмеген ілмектері бар əдемі текстураға ие, кілемшелер мен түрлі-түсті 
өрнектер үшін қолайлы. 

 Бірдей өлшемді ілмектерді алу үшін үлгіні қолданыңыз. Күкірт тігісінің 
ілмектері тұтас немесе кесілген болуы мүмкін. Бір арқанды пайдаланған кезде 
бір ілмек төрт ұяшықтан кейін қалыптасады, екі арқан – бір ілмектің əрбір 
ұяшығына келеді. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бір түйінмен тігу 
Төменгі сол жақтан бастаңыз: 

Сурет А. Ине бетін 1-ші нүктеге енгізіп, жіптің ұшын бетіне қалдырып, 
оны 2-ші нүктеге шығарып, инені 3-ші нүктеге қайта енгізіп, оны 4-ші нүктеге 
алып тастаңыз. Суретте көрсетілгендей, ілмекті түзіп, келесі элементті оңға 
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бастау үшін инені 5-нүктеге енгізіңіз. Әрқашан білімді ілмектің ішінде инені 
шығарыңыз. 

Сурет В. Қатардың соңына жетіп, жұмыс жіптерін бекітіңіз. Келесі жолды 
жұмыстың сол жақ шетінен бастаңыз. Алдыңғы қатардың шеткі тігісінің 1 
нүктесінен жоғары Канва екі жіптеріне инені енгізіңіз. Тығыз топсаның 
қимасын кесіп немесе қиюға болады. 

Бірдей өлшемдегі ілмектер үшін, жұмыс кезінде үлгіні пайдаланыңыз. 
 
84 Шығыс тігісі. 
Солдан бастаңыз: 
Сурет А. Инені бетке 1-ші нүктеге шығарып, оны 2-ші нүктеге енгізіп, 

инені 3-ші нүктеге шығарып, оны қайтадан 1-ші нүктеге енгізіңіз. Инені бетке 
4-ші нүктеге шығарып, жұмыс жіптің ілмегін жоғары көтеріп, инені жиектеу 
ортасының астына 1-3-ші тігістің астына көлденең өткізіп, жыраны ұстамай 
жіберіңіз. 

Сурет В. көрсетілгендей, ілмекті оңға жасаңыз, 1-2 стежка ортасының 
астында инені тігінен өткізіп, жұмыс жіптерін жібітіңіз. Инені 4 нүктесіне қайта 
енгізіп, келесі элементті оңға бастау үшін 2 нүктесінен шығарыңыз. 

Шілтері ілмекті толтырғыш тігіс.  
Жақсы нəтиже алу үшін, тегіс, жарқыраған жіппен бір кенепте шығыс 

тігуді орындаңыз. 
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3. СТУДЕНТТЕРДІҢ КӨРКЕМДІК-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ӘЛЕУЕТІН ҰЛТТЫҚ КЕСТЕНІ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ 
ДАМЫТУДЫҢ ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҰМЫСЫ 

 
3.1 Студенттердің көркемдік-шығармашылық әлеуетін ұлттық кестені 

оқыту үдерісінде дамытудың диагностикасы 
Экспериментке Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті, Алматы университеті,  І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің «бейнелеу өнері және сызу», «сәндік-қолданбалы 
өнер», «дизайн» мамандығының студенттері қатысты. Барлығы 256 
студент, соның ішінде 127-сі бақылау тобында,  129-ы эксперимент тобында. 

Эксперименттің бірінші кезеңінде біз студенттердің өмірлік, кəсіби  
құндылықтар жүйесінде  шығармашылықтың алатын орнын зерттедік (2 жəне 4 
курс студенттері. Осы мақсатта біз қатарға жіктеу əдістемесін пайдаландық. Екі 
топтағы рейтинг қатарына қосылған студенттерді талдау барысында олардың 
51% шығармашылық 13-18 орынға қойылатыны анықталған, 23% - 6-12 
орында, 26% - 1-5 орында болған. Бұл деректер бақылау жəне эксперимент 
топтарындағы бірқатар студенттер үшін шығармашылықтың маңызды емес 
екенін көрсетіп отыр, сонымен қатар, студенттердің көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін дамыту үдерісін бастау үшін жағдайды қанағаттанарлық деп бағалауға 
болады. Сондай-ақ, осы топтарда шығармашылық іс-əрекет туралы түсініктерін 
анықтауды жөн санадық («толық», «толық емес», «фрагменттік» өлшемдері 
арқылы жəне шығармашылыққа құндылық қатынасын анықтау арқылы) (кесте 
3). 

3 кестеде көрсетілгендей, шығармашылықты бірінші орынға қойған 
студенттердің 90 % практикалық толық түсінігі бар, жартысынан астамы (57 %) 
шығармашылықты 6-12 орынға қояды, сонымен қатар, шығармашылық іс-
əрекет туралы толық немесе толық емес түсінігі қалыптасқанын көрсеткен. 
 
Кесте 3 - Студенттердің шығармашылық туралы түсінігі жəне 
шығармашылыққа қатынасының өзара байланысы, % 
 
Шығармашылықты
ң құндылықтар 
қатарындағы орны 

Шығармашылық іс-əрекет туралы түсініктері 
Эксперимент тобы Бақылау тобы 

Толы
қ  

Толы
қ 
емес 

Фрагментті
к  

Толы
қ  

Толы
қ 
емес 

Фрагментт
ік  

13-18 - 42,5 57,5 - 41,7 58,3 
6-12 31,6 26,3 42,1 33,1 25,2 41,7 
1-5 55,6 33,2 11,2 54,0 32,9 13,1 

 
Шығармашылық іс-əрекет туралы тек жуықталған жəне фрагменттік 

түсініктері бар студенттер шығармашылықты өз құндылықтарының жүйесінде 
соңғы орынға қоятыны түсінікті. Бұл фактіні біз зерттеу сыныбындағы 
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студенттердің шығармашылық əлеуетінің даму үдерісін дербестендіру жəне 
дифференциалдау негізі ретінде қарастырдық. 

Мектеп студенттерының көркемдік-шығармашылық іс-əрекетінің 
компоненттерінің дамуын сандық тұрғыда көрсету үшін біз В.П.Беспалько 
зерттеулерін негізге ала отырып, əрбір компонент деңгейі бойынша  оның 
бағаларын қолдандық [212,с. 192]: 

4 балл – жоғары деңгей (өзін-өзі көрсету); 
3 балл – орташа деңгей (эвристикалық); 
2 балл – ілгерінді деңгей (нақтылау); 
1 балл – төмен деңгей (еліктеу).  
Диагностика барысында алынған деректер  əр топ үшін жеке өңделді жəне 

орташа балл əр компонент бойынша келесі формула көмегімен анықталды: 

 
Мұндағы: 
Х – орташа арифметикалық шама 
k -  белгінің байқалу жиілігі 
Хі – белгі мəні шамасы 
n – жиынтық элементтер саны. 
Әрбір компонент  бойынша орташа балды есептей отырып, біз олардың 

эксперимент басында студенттердің бойында байқалуы дəрежесін анықтадық (4 
кесте).  

4 кестенің деректеріне сəйкес, эксперимент жəне бақылау топтарындағы 
барлық топтарда көркемдік-шығармашылық іс-əрекет тəжірибесінің 
когнитивтік компоненті қалыптасқан, ол  ұлттық кесте шығармашылығының 
маңыздылығын белгілі дəрежеде түсінетінін көрсетеді. Дегенмен де, 
студенттердің ұлттық кесте шығармашылығын дамыту тұрғысынан 
уəждемелерін сезінбейді жəне ең бастысы, өзін, өз мүмкіндіктері мен тұлғалық 
қасиеттерін білмейді. 
 
Кесте 4 -  Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің 
компоненттерінің қалыптасуы көрсеткіштері 
 
Компоненттері 7 8 9 10 11 8 9 10 11 

 Эксперимент топттары  Бақылау топтары 
Мотивациялық-
құндылықтық  

1,32 1,47 2,04 2,70 3,00 1,56 2,00 2,61 3,08 

Танымдық-
мазмұндық  

1,34 1,54 1,92 2,53 2,72 1,51 2,00 2,60 2,70 

Іс-əрекеттік-
өнімділік 

1,10 1,36 1,72 1,17 2,31 1,42 1,80 2,26 2,30 

Рефлексиялық-
бағалаушылық 

1,15 1,03 1,18 1,39 1,66 1,05 1,22 1,43 1,70 
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Тəжірибе барысында 2 курсқа қарағанда 4 курс студенттерінің көркемдік-
шығармашылық əлеует деңгейі көрсеткішінің артуы байқалған, бұл 
студенттердің курстан курсқа ауысқан сайын арнайы, бейіндік пəндер 
құрамының артуымен түсіндіріледі. Дегенмен, іс-əрекеттік-өнімділік, 
рефлексиялық-бағалаушылық  компоненттердің даму көрсеткіші төмен болып 
отыр.  Бұл студенттердің жеке шығармашылық  іс-əрекетін ойлау жəне бағалау 
қабілетінің жеткілікті дами қоймағандығын көрсетеді. Осы айтқанымызды 
студенттердің берген жауаптарымен топтастырып көрсететін болсақ: 

-  ұлттық кесте түрлерін, мəнін, маңыздылығын терең түсіне қоймаған; 
- ою-өрнектердің жаңа түрлерін өздігінен дамытуға қызықпайды; 
-  автордың шығармашылық ойына талдау жасау дағдысы дами қоймаған;  
-  өзінің қиялдау, түсініп-ұғыну, ойлау əрекеттері көркемдік 

шығармашылықта байқалмайды; 
- өзіндік пікірін, шығарма туралы ойын, шешімін білдіруге ұмтылмайды;  
-  жеке шығармашылықпен өзін-өзі көрсетуге қызығушылығы жоқ;  
- талпынысы е алады, жаңа авторлық туындылар жасайды, оны, көпшілік 

алдында қорғай алады жəне т.б.   
Анықтау экспериментінің бастапқы кесіндісінде  эксперимент жəне 

бақылау топтарында айырмашылықтар жоқ екенін көрсетті. 2 курс 
студенттерінің жартысынан астамы (шамамен 60%) көркемдік-шығармашылық 
іс-əрекет компоненттері қалыптасуының төмен (бағыттылық) деңгейінде 
болды. Жоғары курс студенттерінің  үштен бірі (29-31%) көркемдік-
шығармашылық іс-əрекет тəжірибесінің қалыптасуының ілгерінді (жеткілікті) 
деңгейінде болды. Жоғары (жасампаздық) деңгейінде эксперимент тобынан 3 
студент жəне бақылау тобынан 2 студент ғана көркемдік-шығармашылық 
əлеуеттің жоғары деңгейін көрсетті. 
 
Кесте 5 - Эксперименттің бастапқы кезеңіндегі көркемдік-шығармашылық 
əлеуеттің қалыптасуы деңгейі бойынша студенттерді жіктеу % 
 

Көркемдік-шығармашылық əлеует 
компоненттерінің қалыптасу деңгейі 

Топтар 
Зерттеу Бақылау 

2 курс 4 курс 2 курс 4 курс 
Жасампаздық (жоғары) - 1,8 - 2,0 
Белсенділік (жеткілікті) 23,7 31,1 23,7 29,4 
Эвристикалық (орта) 9,2 12,9 9,2 13,0 
Бағыттылық (төмен) 67,1 54,2 67,1 55,6 

 
Анықтау  экспериментінің бастапқы кезеңінің нəтижелері қолданыстағы 

тəжірибенің жеткіліксіздігін көрсетіп, қалыптастырушы эксперимент 
барысында жүзеге асырылатын іс-шараларды анықтауға мүмкіндік берді, 
оларға студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту барысында 
білім беру мекемелерінде жүзеге асырылатын сабақтастық; студенттерді 
дифференциалды оқытудың жоғары деңгейін пайдалану, «Ұлттық кесте өнері» 
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элективті курсының мазмұны жəне оларды ұйымдастырушылық-əдістемелік 
қамтамасыздандыру жатады. 

Сауалнама əдістері стандартты арнайы іріктелген сұрақтарға жазбаша 
немесе ауызша жауаптарды талдау негізінде білім беру үдерісінің субъектілерін 
дамыту туралы ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Сауалнамалар оқу-кəсіби іс-
əрекеттің негізгі құрамдас бөліктері нақтылығы мен қалыптасқандығын, білім 
алушылардың бағытының ерекшеліктерін, сонымен қатар, жеке оқу-өндірістік 
қасиеттер мен сапалардың деңгейін анықтау мүмкіндігін береді.  

Алдын ала белгіленген сызба бойынша оқу-кəсіби іс-əрекеттің 
нəтижелерін талдауда жазбаша мəтіндер, графикалық материалдар, техникалық 
бұйымдар, білім алушылардың шығармашылық жұмыстары зерттеледі. Іс-
əрекеттің мақсатқа бағытталған жүйелі талдауы білім алушылардың жеке жəне 
оқу бағыттарын, оқу пəнін олардың игеруінің тереңдігі мен дəлдігін түсінуге 
септігін тигізеді. 

Тестілеу – деректерді жинаудың субъективті əдістерінің бірі, тестілеудің 
басты жетістігі нормаға бағдарлану болып табылады, ол тесттің көмегімен 
алынған бағаларды салыстыруға мүмкіндік береді. Көркемдік-шығармашылық 
əлеуеті даму деңгейінің диагностикасы үшін практикалық тест жұмыстары 
қолданылады. 

Басқа бақылау әдістерімен салыстырғанда білімнің, іскерлік пен дағдының 
диагностикасының айтарлықтай тиімді жəне қолайлы əдістерінің бірі пәндік 
тестілеу болып табылады. Пəндік тест қысқа тапсырмалардан тұрады, білім 
алушы дайын жауаптарды белгілейді (дұрыс жауапты таңдау, сəйкес 
элементтерді біріктіру жəне т.б.). Заманауи практикада пəндік тесттер 
проблемалары біршама өзекті бола бастады. Бұл тексеру объективті əдістердің 
қажеттілігінен талап етіледі. 

Білімнің диагностикасы үшін пəндік тесттердің жарамдылығы олардың 
дұрыстығымен қатар бақылаудың бұл түрі бүкіл пəндік курстың көлемінде 
сұрақтарды құрастыруға мүмкіндік беретіндігіне саяды, сондай-ақ, олардың 
нəтижелері өзара салыстыруға икемді болып келеді. Мұның бəрі жеке 
ерекшеліктердің диапазонын бір уақытта анықтауға мүмкіндік береді. Білімнің, 
іскерлік пен дағдының кейбір жақтарын пəндік тест анықтай алмайды, мəселен, 
өз ойын ауызша жеткізу іскерлігін, сонымен бірге, аталған тақырыпта білімнің 
тереңдігін көрсету мүмкін болмайды. 

Сандық (білім беру эксперименті бойынша тапсырмаларды шешу 
нұсқаларының саны) жəне сапалық көрсеткіштер (компоненттердің құрылу 
əдістерінің диапазоны жəне күрделілік дəрежесі) сыналатындарда көркемдік-
шығармашылық əлеуеті дамуын бейнелейді. 

Анықтау эксперименті кезеңінде болашақ бейнелеу өнері жəне сызу пəні 
мұғалімдерінің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту мəселелері 
бойынша философиялық, əлеуметтік, психологиялық-педагогикалық 
əдебиеттерге зерттеу мен талдау; сəндік композиция, ырғақты құрылыс 
заңдылығы, кестелеу түрлері бойынша сəндік-қолданбалы жəне сурет өнері 
саласынан  əдебиеттерге  зерттеу жүргізілді. Оқытушылар мен студенттердің 
қызметін қадағалау, студенттерге сəндік кестелеуді оқыту кезіндегі жұмыс 
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тəжірибесін зерттеу; мамандарды даярлау құрылымын, мақсатын, міндеттерін, 
мазмұны мен əдістерін анықтау; сəндік кестелеу сабақтарында білім берудің 
ұйымдастыру-педагогикалық қамсыздандырудың теориялық моделін 
жасаудағы жалпы амалдарын жүйелеу; эксперименттік базаны дайындау, 
тəжірибелік-эксперимент жұмыстарын ұйымдастыру əдістемелерін анықтау 
жəне нақтылау, қалыптастыру экспериментін жүргізу. 

Жұмыс барысында ұлттық кестелеу құралдарымен төменгі курс 
студенттерінде көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың мақсаттылығы 
анықталған болатын. 

Анықтау экспериментінде осы диагностикалық əдіс-тəсілдердің 
студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің компоненттері бойынша 
қалай жүзеге асырылғандығын баяндауды жөн көрдік.  

Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің мотивациялық-
құндылықтық компонентін анықтау олардың ұлттық қолөнерге 
қызығушылығының дейгейін айқындау мақсатында сауалнама жүргізілді. Осы 
мақсатта О.С.Гребенюктың ынталандыру тесті негізге алынды [214,c. 2]. 
Сауалнама  нəтижесі бізге экспериментке қатысқандардың дизайн бойынша - 
87,4%, компьютерлік дизайн - 86,3%; батик - 85,9%; ұлттық қолөнер 19,8%; 
ұлттық кесте - 9,7%  қызығушылық танытады. Осылардың арасынан жеке 
суретшілердің көрмесіне барғанды - 73,6%, компьютерлік құралдар негізінде 
музыка тыңдағанды (99,6%), паркте жəне қалада қыдырғанды 73,7%, 
дискотекаға барғанды 62,3%, театрға барғанды 55%, қолөнер көрмесіне 24,8% 
қалайды. Алынған нəтижелерден заманауи студенттердің  компьютерлік-
техникалық жанрға қызығушылығының басымдығын, қолөнер 
шығармашылығына қызуғушылықтарының төмендігін көрсетеді.      

Ұлттық кесте өнері арқылы көркемдік-шығармашылық əлеуеті  дамуының  
жеткілікті деңгейін танытқан студенттер аудиторияда  жəне аудиториядан тыс 
уақытта көркемдік-шығармашылық əленуетін дамытуға ниетінің бар екендігін, 
шығармашылық іс-əрекетіне белсенділі түрде қатысатынын, көркемөнер саласы 
білімдерін меңгерудегі қажеттіліктің қалыптасуын, ұлттық қолөнер 
туындыларына қызығушылықтарының тереңдігін көрсетті. Сұралғандардың 
арасынан 3-4 адам  адамды ғана осы деңгейге сəйкестігін байқатты.  

Сұралғандардың ішінен 16,4 % танымдық қызығушылығы орташа 
деңгейдегілер. Осы деңгейдегі студенттер тұтастай ұлттық кестенің тұлғаның 
көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуындағы мəнін түсінгенімен, сабақ 
барысында ғана ұлттық мазмұндағы материалдарға қызығушылық танытады.  

Экспериментке қатысушылардың 77,9 % қызығушылығы төмен деңгейін 
көрсетті. Бұл  деңгейде ұлттық мазмұндағы материалдарға,  қазақ халқының 
кесте өнеріне студенттердің танымдық қызығушылығы төмендігімен 
ерекшеленеді. Студенттер болашақ кəсіби педагогикалық қызметі үшін 
олардың мəнін түсінбей отырып көркемөнер, халық өнері туралы  білімдерін 
тереңдетуге немқұрайлық танытып, мəн бермейді.  

Анықтау эксперименті барысында ұлттық кесте арқылы студенттердің 
көркемдік-шығармашылық дамуы деңгейіне əсер ететін факторларды 
анықтадық. Сауалнамаға қатысқандардың көпшілігі мəдени орындарға, 
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көрмелерге, галереяларға, сəн көрсетулерге жиі баруды, қолөнер шеберлерімен 
кездесулер ұйымдастыруды, ұлттық қолөнерден дəріс берушілермен  жиі 
араласуды, жоғары оқу ұлттық кесте арқылы студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетінің дамуына бағытталған кəсіби даярлықты (пəндер 
мазмұнын  толықтыру, арнайы сабақтардың кіріспесі, педагогикалық 
практиканың ұлттық кесте шығармашылығы негізінде интеллектуалды дамыту 
бағыттарын, ғылыми-зерттеушілік жəне аудиториядан тыс жұмыстарды жəне 
т.б.) тереңдетуді атады.  

Берілген жауаптар ұлттық кесте шығармашылығының рухани құндылығы 
негізінде жоғары оқу орындарында студенттердің көркемдік-шығармашылық 
əлеуетінің дамуы үдерісіне педагогикалық ықпал ететін қажеттіліктерді 
көрсетті.    

Тағы бір диагностикалық əдіс - студенттерге  «менің өмірімде ұлттық 
кесте шығармашылығының алатын орны» атты тақырыпқа шығарма жазу 
ұсынылды. Нəтижесінде студенттердің өмірінде ұлттық кесте өнерінің қандай 
орын алатынын, ұлттық кестенің қандай түрлерін қолданатындығын, қай 
түрлерін қолданбайтынын анықтадық.  

Ұлттық кестені оқыту үдерісінде  студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетінің дамуы  мəнін түсінуіне байланысты сауалнамалар 
жүргізілді:  жоғары оқу орнында кəсіби даярлаудың қай сатысында ұлттық 
кесте шығармашылығы арқылы студенттердің көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін  дамытуды, аудиторияда жəне аудиториядан тыс жұмыстардың қандай 
формаларымен қолдануды  қалайтындығын, студенттерге ұлттық кесте 
саласындағы білімнің қандай түрлері қажеттігі айқындалды. Бұл  
диагностикалық əдіс ұлттық кесте шығармашылығы  арқылы жоғары оқу 
орындарында студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының 
деңгейін анықтауға мүмкіндік берді.  

Студенттердің ұлттық кесте шығармашылығына қажеттілігін зерттеуді 
қалыптастырудың деңгейі М.А.Михайловтың тестілеу әдістемесі негізінде 
анықталды.  Нəтижесінде бақылау жəне эксперимент топтарында да осы 
көрсеткіштің жоғары деңгейі байқалмады. Сұралғандардың  20,5 %,  орта 
деңгейді, 69,7% төмен деңгейді құрады.  

Танымдық-мазмұндық  компоненттегі диагностикалаудың міндеті: 
студенттердің ұлттық кесте шығармашылығы саласынан білімінің кеңдігін 
зерттеу; көркемдік-шығармашылық  пайымдаулардағы даму деңгейін 
айқындау; ұлттық кесте əшекейленетін бұйымдар түрлерін сараптау 
мүмкіндіктерін зерттеу, сондай-ақ  орындалу техникасыны қарай ұлттық кесте  
зерттеу дағдыларын анықтау болып табылады.       

Осы міндеттерді зерттеуге сауалнама, сұхбаттасу, салыстыру-талдау 
тапсырмалары, бақылау, таңдау əдістері  қолданылды.  

В.С.Аванесов, В.П.Беспалько педагогикалық тестілеу, экспериментке 
қатысушылардың оқу сапасын бағалау, олардың оқу пəніндегі қабілет пен 
білімнің деңгейін анықтау жəне т.б. əдістерді жатқызады [212,с. 192]. 
Студенттердің ұлттық кесте арқылы көркемдік-шығармашылық дамуы үдерісін 
тиімді бағалау үшін білім берудің сапасында табысты қолданылатын жетекші 
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мониторингілік зерттеудің болып тесттілеу диагностикасы саналады. 
Дидактикада бағыттарына қатысты тестілеудің екі түрі бар: білімді өлшейтін 
жетістік тесті жəне тұлғаның əлеуметтік-психологиялық сапасын анықтайтын 
тұлғалық тест. Бұл жағдайда, бағалаудың дəлдігі мен объектілігі тесттің 
сапасына, оның негізіндегі өлшемдерге, анықталатын көрсеткіштерге, бағалау 
жүйесі мен білімді бағалауға байланысты жүзеге асырылады.   

Диагностикалық тестілеу барысында біз элективті курстар, бейіндік 
пəндерге қосымшалар  мазмұнын толықтыру мақсатында  зерттеулер жүргіздік.  

Тест түрінде құрастырылған кешенді тапсырмалар көркемдік-
шығармашылық əлеует дамуының дербес деңгейі мен өзін-өзі білімдендіру 
қабілеті деңгейін анықтау, ұлттық кесте шығармашылығымен  көркемдік-
шығармашылық əлеуеттің компоненттерінің даму деңгейін анықтауға 
бағытталды. Тест сұрақтары мен тапсырмалары құрастыруы бойынша белгілі 
талаптарға жауап берді: салыстырмалы қысқа уақытты, бір мəндегі, көп 
уақытты талап етпейтін; тест тапсырмаларын еркін түсіндіруге жол берілмеуі; 
айқын болу, көп жауаптық құрылымдау мүмкіндігін болдырмау; 
ақпараттандыру, тест орындаудағы сандық бағалау немесе интервалдық шкала 
бойынша өлшеудің мүмкіндігін қамтамасыздандыру; стандартты, кең 
практикада қолдануға ыңғайлылығы; тақырыптық нəтижелерді өңдеуге 
қолайлылығы; қысқа жəне шағын жауаптарды қажет етуі.  

Тесттің валидтігі (ағыл. Valid - жарамдылық) оның баламалылығы мен 
жарамдылыгын  білдіреді. Құрастырылған валидтік тестт «ұлттық кесте  
арқылы студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің дамуы» 
түсінігіндегі барлық тапсырмалардың тиісті мазмұнын айқындайтын 
өлшемдерден,  көрсеткіштерден, практикалық бағыттағы тапсырмалардан 
тұрады. Тест тапсырмалары ұлттық кесте арқылы студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетінің дамуының танымдық-мазмұндық компоненттегі 
деңгейін анықтау үшін тапсырмаларды топтастыру арқылы жауаптар нұсқамен 
беріледі, оларды формула арқылы анықтауға болады: К = а / Р (К – меңгеру 
коэффиценті, а – дұрыс жауаптардың саны, Р – дұрыс жауаптардың соңғы 
нəтижесі). В.П.Беспальконың зерттеуі негізінде коэффиценттің мəні 
қолданылады (0,7 жəне 0,3), К> 0,7 – студенттер оқу материалдарын жоғары 
деңгейде меңгеруі (материал меңгерілді); 0,7 > К > 0,3 - студенттер оқу 
материалдарын орташа деңгейде меңгеруі (материал ішінара меңгерілген); К < 
0,3 –  студенттер оқу материалдарын төмен деңгейде меңгеруі (материал 
меңгерілмеген). Мысалы, студент 12 сұрақтың, 10 сұрағына дұрыс жауап берді, 
онда К = 10/12 немесе 0,8 (студенттің ұлттық кесте өнерін меңгерудегі жоғары 
коэффиценті). Құрастырылған тест тапсырмаларында бірнеше нұсқаның ішінен 
дұрыс жауапты таңдау қажеттігі студенттерге ұсынылады, олар «ұлттық кесте 
шығармашылығы», «көркемдік-шығармашылық əлеует», «ұлттық кестенің 
түрлері», ұлттық кесте өнерінің шығу, даму тарихы жəне т.б.   айқындау 
қарастырылады. Сауалнама нəтижесі бақылау жəне эксперимент тобында 
сұралған студенттердің 64,8%  ұлттық кестенің тұлғаның көркемдік-
шығармашылық əлеуеті дамуындағы мүмкіндіктерін жеткілікті білмейтіндігін 
көрсетті. Сұралған студенттердің 47% «көркемдік-шығармашылық əлеует», 
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76,3% «ұлттық қолөнер» анықтамасын білмеді. Осылайша, біз анық 
категорияларды меңгерудегі келеңсіз жағдайларды көреміз. Студенттердің 
көбісі (92,4%) ұлттық кесте арқылы студенттерді көркемдік-шығармашлыық 
дамытуға қатысты арнайы жұмыстардың қажеттілігін айтса, қалған 7,6% осы 
сұраққа жауап бере алмады.             

Студенттер кəсіби даярлық барысындағы бейіндеуші пəннің сапасына 
жақсы деген баға берді (4 балл), дейтұрғанмен өзінің көркемдік-
шығармашылық əлеуетінің  даму деңгейі бойынша олардың басым бөлігі  орта 
деңгейді көрсетті, алайда олар болашақта одан əрі жоғарылатуын қажет ететін 
бейнеледі. Оқытудың əдістерінің ішінен студенттер шығармашылық жұмыстар, 
дидактикалық ойындар, семинарлар, көп топтық ойындар, жеке жұмыс 
түрлерін (94,5%) қалайды.    

Ұлттық кесте шығармашылығының студенттердің көркемдік-
шығармашылық даму деңгейіне бейіндік пəндер негізінде ықпал ету үшін 
алдын-ала сауалнама құрастырдық, сондай-ақ аудиторияда жəне аудиториядан 
тыс жұмыстардың үдерісіндегі тиісті даму жағдайына əсер ететіні жөнінде де 
ескердік. Сауалнамада берілген сұрақтар студенттердің «шығармашылық», 
«көркемдік-шығармашылық əлеует», «ұлттық қолөнер», «ұлттық кесте 
шығармашылығы» жəне т.б. ұғымдардың мəнін түсінетіндігін анықтауға 
арналды.   

Ұлттық кесте шығармашылығы негізінде студенттердің көркемдік-
шығармашылығы  əлеуетінің  танымдық-мазмұндық компонентінің дамуы 
деңгейін анықтау барысында салыстырмалы-талдамалы тапсырмалар мен 
таңдау əдісін қолданылды.  

Салыстырмалы-талдамалы тапсырмалар  əдісі бұйымдарға салынуына 
қарай ұлттық кесте өнерінің төрт салаға бөліп қарастыруды ұсынды. Мұндай 
тапсырма ұлттық кесте өнері саласындағы теориялық білім, ақпараттандыру 
деңгейін бейнеледі. Таңдау əдісінде мынадай тапсырмалар берілді: ұлттық 
кесте түрлерінен ұнағанын таңдау жəне оны жазбаша талдау жасау (не себептен 
осы шығарманы таңдағанын түсіндіру, оның педагогикалық мазмұнын, ойын, 
мəнерлік құралдарын ашу жəне т.б.). Студенттердің орындаған жұмыстарын 
талдай отырып, олар ұлттық кесте шығармашылығын, оның бұйымдарға 
салынуына қарай мен орындалу техникасына қарай  жіктелуін көрсетті. 
Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуындағы ұлттық кесте 
шығармашылығының мүмкіндіктерін  студенттердің басым бөлігінің  
түсінбегені  анықталды. Бақылау жəне эксперимент тобындағы студенттер 
сараптау қабілеті, өзінің ойын айту, ұлттық кесте  шығармашылығына баға 
беру, бойынша жоғары танымдық белсенділікті танытпады.   

Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуындағы ұлттық 
кесте шығармашылығының мəнін түсінуге бағытталған сауалнаманың 
сұрақтарына жауап ретінде бейнелеу өнері тарихы пəнінімүмкіндіктерін 
анықтау (сабақ тақырыбы бойынша), пəн аралық байланысты орнату, ұлттық 
кесте өнерін қабылдау кезіндегі шығарманы толық бейнелеуді ұсынатын 
жоғары деңгейі болмады. Ұлттық кесте шығармашылығының тəрбиелік мəнін 
анықтауда орта деңгейге жататын студенттердің жауабы тұлғалық сападағы 
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толық ерекшелікті көрсетпей, жалпылама түрдегі балалардың тəрбиесінің мəнін 
сипаттады. Тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуындағы ұлттық 
кесте шығармашылығының  мəнін төмен деңгейде түсіну көркемдік-
шығармашлық əлеуеті дамуының мүмкіндігін сезіну болмағандықтан болды.  

Анықтау эксперменттің үшінші кезеңінде студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуеттің эмоционалдық-рефлексиялық дамуын айқындауда  
тестілеу, шығармашылық тапсырмалар, бақылау, əңгімелесу əдістері 
қолданылды.   

Студенттер шығармашылық тапсырмаларында берілген сұрақтардың 
арасынан  оларды ойландыратын бес-алты маңызды сұрақты ерікті түрде 
таңдай алды. Нəтижесінде студенттер ұлттық кесте өнерінің танымал түрлерін 
ғана білетіндіктерін, орындай алатындығын, сонымен бірге оларды заманауи 
кезеңдегі ұлттық дəстүрдегі туындыларды жасауға мен ұлттық кесте арқылы 
балалардың көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуы мəселесі 
қызықтырмайтындығы байқалды.   

Көркемдік-шығармашылық əлеуеттің эмоционалдық-рефлексиялық даму 
деңгейін анықтаудағы тестілеу нəтижесінде сұралғандардың көбісі ұлттық 
кесте шығармашылығына  немқұрайды қарайтынын байқатты. Эмоционалдық 
ықыластың жоғары деңгейінде жарқын уайымның сипатталуы, көңіл-күйдің 
ауысуы, ұлттық кесте шығармашылығының əртүрлі бейнесіне байланысты 
ұғыну, ұлттық кесте шығармашылығының мазмұнын түсінуге талпыну, 
шығарманы орындау ниетін айқындау кезеңіндегі студенттер арасынан байқала 
қоймады.  Эмоционалдық-рефлексиялық компоненеттің орта деңгейіне 
жататын студенттерде жарқын динамикалық эмоциялар байқалмады, тек кесте 
өнерінің ішкі философиялық мазмұнына жарқын эмоциялары мен уайымдауы 
ішінара көрінді.  Төмен деңгейдегі студенттерде ұлттық кесте 
шығармашылығына  деген немқұрайдылық болды, ешқандай сезімді сезінбейді, 
жасау немесе ұлттық кесте туындыларын орындау кезінде ешқандай эмоция 
байқалған жоқ. Олардың мазмұнына мəн бермеді, осыған байланысты ұлттық 
кестелеуді орындауға қызығушылық танытпады.        

Анықтау экспериментінің үшінші кезеңінде ұлттық кесте арқылы 
студенттердің көркемдік-шығармашылығы  əлеуетінің  іс-әрекеттік-өнімділік 
компонентінің  диагностикалау жүргізілді. Мұндай кезеңде біз алдымызға 
мынадай міндеттер қойдық:  

- студенттердің көркемдік-шығармашылық  əлеуеті дамуында  ұлттық 
кестелеуді орындау қабілетін анықтау; 

- студенттердің көркемдік-шығармашылық  əлеуеті дамуында  ұлттық 
кестелеуді орындау нəтижелілігі деңгейін анықтау; 

- студенттердің көркемдік-шығармашылық  əлеуеті дамуында  ұлттық 
кестелеуді орындау нəтижесінде туындыны, өнімді жасау шеберлігін зерттеу 
жəне т.б.  

Осы тұрғыдан зерттеуде тестілеу, сауалнама, бақылау əдісі қолданылды. 
Сауалнаманың сұрақтары ұлттық кесте шығармашылығының мазмұнын терең 
ұғыну үшін əртүрлі іс-əрекеттердің ықпал ету деңгейін, олардың 
шығармашылық дербес мəнерлігіндегі қабілетін, этнокөркемдік іс-əрекеттің 
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түрлерін, мектеп студенттерының көркемдік-шығармашлық даму 
көрсеткіштерін, балалармен жұмыс істеу үшін ұлттық кесте туындыларын 
таңдау өлшемдерін, ұлттық кесте шығармашлығының көркемдік-
шығармашылық даму мүмкіндіктері мен мазмұнын түсінуді, ұлттық кестелеу 
құралдары арқылы тəрбиелеу мен жалпы көркемдік білім берудің 
мақсатындағы сұхбат берушінің білімін дамыту деңгейін анықтауға мүмкіндік 
берді. Жоғарыда көрсетілген білімнің деңгейін анықтау үшін студенттің 
түсіндірмелік сөздігі пайдаланылды: студенттерге көркемдік білім беру, ұлттық 
кесте шығармашылығы, көркемдік-шығармашылық əлеуеті даму түсінігінің 
кіріспесін енгізуді ұсынды.    

Студенттердің əртүрлі көркемдік-шығармашлықы іс-əрекеттерінің 
түрлерін меңгеру, тапқырлық көріністер, педагогикалық тəжірибе, шебер 
орындау, оқу барысында оларды бақылау кезіндегі ұлттық кестелеуді 
стандартты емес ойлылықпен, ұщқыр қиялмен дамыту деңгейлері анықталды. 
Іс-əрекеттік-өнімділік компоненттің даму деңгейін анықтауда студенттердің 
көркемдік-шығармашлыық іс-əрекетінің формалары мен түрлерін меңгеру 
деңгейі – ойдан шығарушылық, шебер орындаушылық; көркемдік-
шығармашлық іс-əрекетке құрылған тапсырмаларды шығармашылық тəсілмен 
шешу, қиялдың көрінісі, ұлттық кестелеу тəсілдерін қолдану бейнесі 
айқындалды.  

Эксперимент барысында 2016/2017 оқу жылының  «Бейнелеу өнері жəне 
сызу», «Дизайн», «Сəндік-қолданбалы өнер» мамандығындағы түлектерді 
зерттеу барысында мынадай мəліметтер алынды. «Ұлттық кесте арқылы 
көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамыған мұғалім қандай сапаға ие болуы 
тиіс?» деген сұраққа түлектер негізінен жаппай «қолөнерді сақтау мен 
дамытуға ұмтылу» десе, «көркемдік-шығармашылық даму», «əлеует» түсінігіне 
барлығы дəл анықтама бере алған жоқ.      

Ұлттық кесте арқылы көркемдік-шығармашлық əлеуетті дамуды 
қарастыратын элективті курстар, бейіндеуші пəндердің мазмұнын толықтыра 
отырып жоғары оқу орындарында білім беру мазмұнындағы ұлттық кесте 
шығармашылығы арқылы студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті  
дамуына бағытталған пəндердің курсындағы қосымша материалдарды 
құрастыруға қажетті сұрақтардың оң жауабы алынды, сондай-ақ ұлттық кесте 
өнері саласына тиісті білім, ұғымдар мен болашақ мұғалімнің көркемдік-
шығармашылық  əлеуеті дамуының мəселесі қарастырылды.    

Анықтау эксперименті барысында бейіндеуші пəндердің («Бейнелеу өнері 
тарихы», «Композиция», «Бейнелеу өнерін оқыту əдістемесі», «Дизайн 
негіздері жəне компьютерлік графика», «Дəстүрлі тоқыма») мазмұнын сараптау 
барысында олардың ұлттық кесте шығармашылығы арқылы студенттердің 
көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының объективтік мүмкіндіктері 
айқындалды. Осы мүмкіндіктер бағдарламалық материалдардың мазмұнындағы 
оқу пəнін сараптауда оның көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының мəнін 
ашатын тұлғалық сапа, студенттердің білімі мен қабілетін қалыптастыратын 
объективті мүмкіндіктерді меңгеру болып саналады. Дейтұрғанмен, осы  
пəндер студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуын жүзеге асыру 
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тұрғысынан олардың зерттеу аспектісіндегі əзірлеменің мазмұнын ұлттық 
кестенің тұлғаның көркемдік-шығармашылық дамуын қамтамасыздандыру 
мақсатында толықтыру қажеттігін көрсетті.   

Осылайша, анықтау экспериментінің нəтижесінің көрсеткіші мынадай:  
- жоғары оқу орындарында ұлттық кесте щығармашылығын оқыту 

үдерісінде  студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуы жағынан 
бақылау жəне эксперимент топтағы деңгейі бірдейлігін көрсетті; 

- бейнелеу өнері жəне сызу пəнінің болашақ мұғалімдерін даярлау жүйесі 
ұлттық кесте шығармашылығы арқылы жоғары оқу орындарында оқыту 
үдерісінің студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуына толық 
бағытталмағандықтан,  белгілі бір толықтыруды қажет етеді; 

- ұлттық кесте шығармашылығы арқылы педагогикалық жоғары оқу 
орындарында студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуы 
бойынша университеттің мұғалімдері жəне экспериментке қатысқандардың 
барлығы дерлік, осы мəселені бүгінгі таңда өзекті жəне маңызды деп санайды.   

Анықтау экспериментінің нəтижесі бойынша экспериментке  қатысушылар 
жөнінде толық ақпарат алынды, ұлттық кесте шығармашылығы  арқылы 
студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін  дамыту қажеттілігі 
анықталды. Осыған байланысты тəжірибелік-эксперимент жұмысының 
қалыптастыру эксперименті жүргізілді. Ол турал келесі 3.2 параграфында 
мазмұндалады.  

 
3.2 Студенттердің көркемдік-шығармашылық әлеуетін ұлттық кестені 

оқыту үдерісінде дамыту әдістемесінің   мазмұны 
Қалыптастыру эксперименті кезеңінде  ұлттық кестені оқыту үдерісінде 

студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың оқу-əдістемелік 
кешені жасалды:  

– «Бейнелеу өнерінің тарихы», «Сəндік өнер», «Дəстүрлі тоқыма», «Қазақ 
ою-өрнектері», «Костюм дизайні», «Бейнелеу өнерін оқыту əдістемесі»  
элективтік пəндерге қосымшалар;  

–  «Ұлттық кесте өнері арқылы тұлғаның көркемдік-шығармашылық 
əлеуетінің дамуы»  атты элективті курс бағдарламасы; 

– педагогикалық практикада студенттерді көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін дамыту мақсатында ұлттық кестені меңгерту бойынша əдістемелік 
нұсқаулар; 

– оқу-əдістемелік кешенді қолдану бойынша оқытушыларға  арналған  
семинар бағдарламалары;  

– ұлттық кестені оқыту негізіндегі аудиториядан тыс іс-шаралар жоспары 
жəне т.б. 

Осы оқу-əдістемелік кешенді қалыптастыру экспериментінде жүзеге асыру 
үш кезеңнен тұрды.  

Бағдарлау кезеңі (оқытудың 2-3-ші курс) студенттерді ұлттық кестені 
оқыту үдерісінде көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуға мақсатты 
бағытталады. Осы кезеңде көркемдік білімнің жүйеленуі, ұлттық кесте 
шығармашылығы арқылы  студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
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дамытудың біртұтас үдерісін меңгеру жүзеге асады.  "Бейнелеу өнерінің 
тарихы", "Сəндік өнер", "Дəстүрлі тоқыма" курстарында студенттер ұлттық 
кесте шығармашылығы арқылы  көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытудың мазмұнын меңгереді. Сондай-ақ «Ұлттық кесте өнері» элективті 
курс  таңдалады. Аудиториядан тыс ұлттық кесте өнерін оқыту кезеңінде 
кəсіби-педагогикалық құндылықтағы көркемдік құрылымның бағыттары 
студенттердің іс-əрекеті мен ойлауын дамытуға ықпал етеді. Студенттерді 
ғылыми-зерттеушілік жұмыстарына, жобаларға, ғылыми баяндамаларға, 
ғылыми жұмыстардың конкурсына, тұлғаның көркемдік-шығармашылық 
дамуы мəселелерін зерттеуге баулу, олардың шығармашылық тұрғыдан 
ойлауын тереңдетуге, соның негізінде оның көркемдік-шығармашылық əлеуеті 
дамуының жоғарылауына ықпал етеді.  Тəрбие жұмыстары, сабақтағы  
педагогикалық пікірталастар, «көркемөнер студиясында»,  «қолөнер 
көрмесінде», «ұлттық кесте галереясы» жұмыс формалары жиі қолданылады.      

Кейбір курстардың мазмұнына жасалған қосымшалардағы кейбір 
тақырыптарған тоқталып өткенді жөн санадық.  

Мəселен, "Бейнелеу өнерінің тарихы" курсын оқиды. Курстың 
бағдарламасына жасаған талдау, онда  ұлттық кесте шығармашылығы арқылы 
студенттердің  көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудағы 
мүмкіндіктерінің  қамтылмайтындығын, Еуропа бейнелеу өнерінің шығу, даму  
тарихы  берілгенін анықтадық. Сондықтан, біз осы курстың мазмұнына 
толықтырулар жасадық: 

1) Қазақ халқының кесте өнерінің таихы мен дамуына жасаған шолу; 
2) Осы өнердің  сақ, үйсiн, ғұн, қаңлылар дәурлерінде тамыр жаюы; 
3) Кесте өнерінің Түркi қағанаты дәуiрiнде (5-6 ғ.ғ.),  қыпшақ, қарлұқтар 

жəне т.б. (8-14 ғғ.) дəуірінде дамуы; 
4) Орта ғасырлар дәуірінде кесте өнерінің қарқынды дамуы; 
5) Осы өнердің Ресей империясы құрамында  дамуындағы ерекшеліктер; 
6) Халықтың кесте өнерінің ХІХ ғасырдың ІІ жартысында қарқынды 

қайта дамуы;  
7)  ХХ ғасырдың 80-жылдарынан бастап кеңестер одағының нарықтың 

экономикаға көшуіне сəйкес  қайта өркендеуі; 
8) Қазақстан тəуелсіздігін алғаннан кейін ұлттық кесте өнері дамуындағы 

ерекшеліктер 
Осы тақырыптардың мазмұнын түсінуде студенттер көркемдік-тарихи 

білімін толықтырып қана қоймайды, оларды эмоционалдық қабылдау мен 
шығармащылық  тұрғыдан орындау барысында ойлау  әрекеттерінің жиі іске 
қосылуы нәтижесінде олардың көркемдік-шығармашылық дамуының деңгейі  
көтеріле түседі.     

Ұлттық кестені оқыту үдерісінде студенттердің көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін дамытудың дамытудың маңызды рөлі «Сəндік өнер» жəне «Қазақ ою-
өрнектері»  курсын таңдау болып табылды. Аталған курстардың мазмұнына 
толықтырылған қосымшаларды оқу барысында студенттер кестеленетін ою-
өрнектердің мəнерлігі, сызықтар, бояулар, бейнені, пішінді шығару ерекшелігін 
меңгереді. Ою-өрнектердің астарныда бейгнеленген ойларды оқу нəтижесінде 
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олардың көркемдік білімдері кеңейтіледі жəне логикалық, танымдық ойлары 
дамиды. Осы курстардағы тақырыптар мазмұны тұлғаның көркемдік-
шығармашылық әлеуеті  дамуындағы ою-өрнектердің рөлі мен  маңызы; 
оларды түсініп қабылдау, астарлы ойын оқи білу ойлау психикалық 
үдерістерімен байланыстылығы, шығармашылықпен орындауда ойлау шыңына 
қол жеткізу, ұлттық қолөнерге құрмет пен  сыйластықты дамытудың  
тұлғалық өсуге ықпалы туралы материалдармен; сондай-ақ, тұлғалық өсу мен 
көркемдік-шығармашлыық дамудың өзара тығыз байланыста жүзеге асуын 
негіздейтін мәліметтермен, материалдармен толықтырылды.  

Танылу кезеңі (оқытудың 3 курсы) ұлттық кестені оқыту үдерісінде 
студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың дамуы 
белгілерінің пайда болуы мен қалыптасуына бағытталады. Мұндай кезең 
«Дəстүрлі тоқыма»,  «Костюм дизайны», «Бейнелеу өнерін оқыту əдістемесіі» 
курсының бағдарламасын толықтыру негізінде жүзеге асырылады. Осы кезеңде 
студенттердің ғылыми-зерттеушілік аясы кеңейтіледі, олардың ғылыми 
жобалық байқау дайындық, курс жəне дипломдық жұмыстарға арналған 
материалдар əзірлеу жұмыстары тереңдетіледі. Бұл кезеңдегі көркемдік білім 
мазмұнның тəрбиелік қызметі кеңінен емес, тереңінен, ал оның мəні саны 
жағынан емес, сапасының көрсеткіші жағынан қалыптасады. Оны кейбір 
пəндердің мазмұнына жасалған толықтырулармен түсіндіреміз.  

«Дəстүрлі тоқыма» курсы қазақ халқының тұскиіз, сырмақ бұйымдарын 
жасаудағы кестелеу əдістерін меңгеруге бағытталады.  

Курстың мақсаты студенттерге дəстүрлі тоқымадағы негізгі жұмыстар мен 
оны ұйымдастыру ерекшеліктерін меңгерту, тоқыма бұйымдарын кестелеу 
дағдыларын игеру, сондай-ақ кəсіби-педагогикалық іс-əрекеттің білім, білік 
жəне дағдыларына қол жеткізу болып табылады.   Курстың міндеті: 
студенттердің дəстүрлі тоқымада жұмыс істеу мен ұйымдастыру қабілетін 
меңгеруі; кестелеу əдістерін игеруі; тоқыма бұйымдарын кестелеу 
ерекшеліктерін үйренуі; көркемдік-шығармашылық қабілеттерін дамытуы 
(көркем туындыны қабылдау, шығармашлыық ойлау, бейнелі ырғақтарды 
түсіну, эмоционалдық күй-кещу жəне т.б.); тоқымалық сызбаларды білуі, 
тоқыма бұйымдары үшін шығарманы түрлендіруі жəне ою-өрнектеу жəне бояу, 
пішін, үйлесімділік ерекшеліктерді таңдау қабілетін дамытуы; шығарманың 
көркем мазмұнын ұғыну  мен таныс емес шығармашылық мəтіндерге еркін 
талдау жасай білуі.   

Осы кезеңде бейнелеу өнері мен сызу пəнінің болашақ мұғалімдерін 
жалпы білім беру мектептеріндегі білім алушыны оқыту мен тəрбиелеуге, 
жалпы кəсіби-педагогикалық жұмыстарына даярлау  бойынша «Бейнелеу 
өнерін оқыту əдістемесі» курсының мазмұны толықтырылады жəне олардың 
осы пəннен алған білімдері  практика барысында бекітіледі. Осы курс  аясында  
студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуға арналған ұлттық 
кесте шығармашылығының мүмкіндіктерін қамтитын екі тақырып алынды:  

1 Бейнелеу өнері мен сызу пəні мұғалімінің кəсіби сапасы, оның 
тұлғалық орны мен шығармашылық-педагогикалық іс-əрекетке қатысты қарым-
қатынасы.  
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2 Бейнелеу өнері мен сызу пəнінің мұғалімі – қоғамның шығармашылық 
мəдени қызметін атқарушы.  

Егер бірінші тақырыптың мазмұнында болашақ мұғалімнің тұлғалық 
сапасы мен барлық кəсіби бағыттарын ашу мотивациялық-құндылықтық; 
танымдық-мазмұндық; эмоционалдық-рефлексиялық; іс-əрекеттік-өнімділік 
компоненттердің  мазмұнын қамтитын көркемдік-шығармашылық іс-əрекетке 
даярлау, Бейнелеу өнері мен сызу пəнінің кəсіби сапалық шығармашылық 
абілетіндегі жалпы ерекшеліктерді тереңдету қарастырылса, онда екінші 
тақырыпта шығармашлық, ойлау түрлерінің өзара байланысы мен тұлғаның 
көркемдік-шығармашылық дамуының  теориялық мəніне, студенттің тұлғалық 
мəнін дамытуға баса көңіл бөлінеді. 

«Костюм дизайны» курсының мазмұнына қосымшалар студенттерді қазақ  
ұлттық  киімдерін  кестелеуді əзірлеуге арналған. Оның маңызды бөлігі 
өндірістік  практика кезеңінде меңгертіледі. Практика барысында  сабақтарда 
үйренген ұлттық киімдертүрлерін (шапан, камзол, кимешек, көйлек жəне т.б.) 
дағдылану жүзеге асырылады. Практика барысын бақылау нəтижесі осы курс 
бойынша ұлттық кесте шығармашылығын меңгеруде жүйесіздік барын 
көрсетті. 

Көркемөнер саласындағы ( бейнелеу өнері мен сызу пəнінің мұғалімі, 
дизайн, сəндік-қолданбалы өнер) мамандықтардың базалық жəне бейіндеуші 
пəндердің мазмұнына талдау жасау бізге ұлттық кесте шығармашылығы 
арқылы студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың 
мүмкіндіктері мен ұлттық кесте өнерінің тарихы мен теориясы туралы 
мəселелердің жүйелі  қарастырылмағандығын байқатты. Олардың сағат көлемі 
мен мазмұнының шектеулі болуы жəне жоғарыда  көрсетілген пəндердің 
аясында тек қана ұлттық кесте өнері  құралдарымен студенттердің  көркемдік-
шығармашылық əлеуеті  дамуын толығымен жүзеге асыру мүмкін еместігі, 
бізге ұлттық кесте құралдарымен студенттерді көркемдік-шығармашылық 
дамытуға арналған эксперименттік элективті курс бағдарламасын  жасаудың 
қажеттілігін тудырды. Сондықтан қалыптастыру экспериментінің  екінші 
кезеңінің маңызды бөлігі «Ұлттық кесте өнері арқылы тұлғаның көркемдік-
шығармашылық əлеуетінің дамуы» элективті курсының бағдарламасын жасау 
мен экспериментте тексеру болып табылады.   Аталған элективтік курс 
бағдарламасының мазмұны ұлттық кесте өнерін, мəселен ұлттық киімдерде, 
тоқыма бұйымдарында, əшекей бұйымдарда, сувенирлік сыйлықтық заттарда 
кестелеудің, ырғақтық, үйлесімділік, мазмұндық, құрылымдық 
ерекшеліктерідің біртұтастықта меңгеруге септігін тигізеді 

Курстың мақсаты:  студенттерде ұлттық кестені оқыту тұлғаның 
көркемдік-шығармашылық əлеуеті  дамуының негізі екендігі туралы біртұтас 
түсінігін қалыптастыру.  

Курстың міндеті: 
1 Ұлттық кесте шығармашылығы арқылы студенттердің  көркемдік-

шығармашылық əлеуетін дамытудың құрылымы мен мазмұны, мəні туралы 
білімін  қалыптастыру. 
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2 Ұлттық кесте өнерін тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуеті 
дамуының негізі тұрғысынан меңгерту.  

3 Халықтың өмір салты мен оның қолөнері тарихының байланыстарын 
анықтау.  

4 Студенттердің ұлттық кесте өнерін біртұтас қабылдауын; ұлттық кесте 
өнеріне қажеттілігін; халықтың кесте өнерінің ұлттық дизайнды  дамытудағы 
рөлін ұғынуын;  ұлттық кесте өнерінің тұлғалық өсуге ықпалын түсінуін; 
ұлттық кесте шығармашылығының ойлау психикалық үдерісін дамытуға əсерін 
түсінуін; ұлттық кесте өнерін ұрпақ тəрбиесінде оларды көркемдік-
шығармашлық дамытуда қолдану  дағдысын жəне т.б. қалыптастыру.  

Студенттер осы курсты оқу нəтижесінде мынадай  қабілетті меңгеру 
қажет: ұлттық кесте өнеріндегі педагогиканың мазмұны мен студенттердің 
көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының мүмкіндіктерін сараптау; ұлттық 
кесте өнерін эмоционалдық қабылдауы; ұлттық кестенің ерекшеліктеріне терең 
меңгеруі сабақта жəне сабақтан  тыс іс-əрекеттерде көркемдік-шығармашлық 
дамуы үшін ұлттық кесте туындыларын таңдау.   

Сабақтың негізгі формаларын жүргізу ерекшелігіндегі курстың 
ерекшеліктері мен міндеттері, мақсаты, пəннің мəнін ашуда тұлғаның 
көркемдік-шығармашлық əлеуеті дамуындағы ұлттық кесте туындыларының 
мəні ашылып, талданып түсіндіріледі.   

Элективті курстың 1-бөлімінде «Ұлттық кесте өнері арқылы студенттердің  
көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың теориялық-əдіснамалық 
негіздері» берілген. Осы бөлімдегі сабақтың тақырыптарына студенттердің 
көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуында ұлттық кестенің орны мен рөлі, 
оның кəсіби даярлығы, оның даму механизмі мен құралдары қарастырылады 
(ұлттық кесте өнері танымы, көркемдік-шығармашылық ойлау мен көркемдік-
шығармашылық іс-əрекет).      

2-ші бөлімінде студенттердің  көркемдік-шығармашылық əлеуеті 
дамуының құралдары;  тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамуының мүмкіндіктері мен педагогикалық мазмұны, ұлттық кестенің 
жіктемелері (бұйымдарға салынуына қарай жəне орындалу техникасына қарай) 
оның қалыптасу мен даму кезеңдері; қазақ кесте өнерінің ұлттық ерекшеліктері 
(ою-өрнектердің тілі, мағынасы, мəні,  құрылуы, бейнеленуі, əшекейленуі, 
ырғағы  жəне т.б.) жəне кəсіби шығармашылығын дамытуына ықпалы; 
тұлғаның дамуындағы ұлттық кесте өнерінің мүмкіндіктері қарастырылған.  

3-ші бөлімде ұлттық кесте өнері арқылы студенттердің  көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытудың тұжырымдамалық негізі анықталады. 
Қазақ ұлттық кесте өнері арқылы тұлғаның    көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін дамыту жағдайындағы əдістемелік ұстанымдар мен тəсілдердің 
жиынтығының ерекшеліктері; зерттеліп жатқан үдерістердің тиімділігі, 
аудиторияда жəне аудиториядан тыс жұмыстардың əдістері мен дəстүрлі жəне 
дəстүрлі емес формаларды ұсынылады.  

Элективті курс студенттердің оқытушылармен өзіндік жұмысы, 
студенттердің өзіндік жұмысы  жəне дəрістік  сабақтар формасында жүргізіледі. 



121  

Олардың біріншісі теориялық сұрақтарды қарастыруға, екіншісі – олардың 
практикалық зерттеуі мен оқыту үдерісіндегі шешіміне бағытталған.  

Студенттердің қорытынды жұмыстары рейтинг (бақылау сабақтарына) 
бақылауымен бағаланады. Қорытынды бағаны шығаруда жұмыстың сапасы мен 
студенттердің сабақта белсенділік танытуы ескеріледі (кесте 6).  

 
Кесте  6 - «Ұлттық кесте өнері арқылы тұлғаның көркемдік-шығармашылық 
əлеуетінің дамуы» элективті курсының бағдарламасындағы тақырыптық 
жоспар 

 
№ Тақырыптар Сағат саны 

Дəрі
с 

ӨБСӨЖ СӨЖ 

1 2 3 4 5 
 Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеті 1 1 1 
1 Бөлім. «Ұлттық кесте өнері арқылы 
студенттердің  көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін дамытудың теориялық-əдіснамалық 
негіздері» 

   

1 «Көркемдік-шығармашылық əлеует» 
ұғымының мəні. Тұлғаның көркемдік-
шығармашылық əлеуетінің  дамуы 

1 1 1 

2 Студенттердің көркемдік-шығармашылық 
əлеуетінің құрылымы мен мазмұны 

1 1 1 

3 Студенттердің көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін ұлттық кестені  
оқыту үдерісінде дамытудың əдіснамалық 
тұғырлары 

2 2 2 

2 Бөлім. Ұлттық кесте шығармашылығы – 
тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуеті 
дамуының негізі  

   

4 Ұлттық кесте өнерінің даму кезеңдері мен 
шығу тарихы. 

1 1 1 

5 Ұлттық кесте өнерінің жіктемесі 1 1 1 
6 Ұлттық кесте өнерінің тұлғаның 

көркемдік-шығармашылық əлеуеті 
дамуындағы мүмкіндіктері  

1 1 1 

7 Ұлттық кестенің бұйымдарға салынуына 
қарай түрлері; 
Ұлттық кестенің орындау техникасына 
қарай түрлері 

2 2 2 

8 Ұлттық кестелеуде қолданылатын ою-
өрнек түрлері  

1 1 1 
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3 Бөлім. Ұлттық кесте  өнері арқылы  тұлғаны 
дамытудың тұжырымдамалық негізі 
 

   

19 Ұлттық кесте  өнері арқылы тұлғаның 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытудың принциптері мен əдістемелік 
тəсілдері 

1 1 1 

11
0 

Ұлттық кесте  өнері арқылы тұлғаның 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытудың əдістемесі 

1 1 1 

1 2 3 4 5 
11
1 

Ұлттық кесте  өнерін оқыту үдерісінде  
студенттердің көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін дамытудың əдістері мен 
формалары 

1 1 1 

11
2 

Аудиториядан тыс іс-əрекеттерде ұлттық 
кесте  өнері арқылы студенттердің 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін 
дамытудың əдістері мен формалары 

1 1 1 

ЖАЛПЫ  –  45 сағат 15 15 15 
 

Даралану кезеңі – студенттердің  білім беру жүйесіндегі мəнінің деңгейін 
анықтау, ұлттық кесте құралдарымен олардың көркемдік-шығармашылық 
əлеуетін дамытудың дифференциялық құрылымы мен даралану кезеңі.  

Осы кезеңде студенттердің ғылыми-зерттеушілік даярлығы мен 
педагогикалық практика практика мүмкіндіктері пайдаланылды. Олардың 
қатарында студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті даму деңгейінің 
бағалауын қалыптастыру, тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру тəжірибесін дамыту 
қарастырылды. Сондай-ақ, студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті 
дамуының рөлі мен ұлттық кесте шығармашылығына қатысты курс, диплом 
жұмыстарының тақырыптары, оларға арналған материалдар негізінде 
студенттердің ғылыми-зерттеушілік жұмыстарын жинақтау; мектепте ұлттық 
кестенің негізінде педагогикалық үдерістерді жобалау  мен жүзеге асыру, 
педагогикалық практиканы  (мамандықтың оқу жұмысының жоспарын дербес 
сараптау мен сараптау технологиясындағы) дербес меңгеру ұсынылды.      

Аудиториядан тыс жұмыстардың кезеңінде республикалық, қалалық, 
университеттік дейгейде өтілетін байқаулар, көрмелер ұйымдастыру. Оларға 
қатысу; презентациялар, ұлттық кесте шығармашылығын  меңгерудің əртүрлі 
формалары қолданылды. Мəселен,  «Ұлттық қолөнер» республикалық, 
университеттік іс-шаралар  жүргізу; педагогикалық практиканың қорытындысы 
негізінде ең үздік əдістемелік жұмыстардың байқауын ұйымдастыру 
қарастырылды.    
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Қалыптастырушы эксперимент барысында «Бейнелеу өнерін оқыту 
əдістемесі» курсының мазмұнын толықтыру кезеңін меңгеру үш тақырыптан 
жасалды:  

1  Курстың мазмұны, мақсаты, міндеті. 
2  Ұлттық кестені оқытудың принциптері. 
3  Ұлттық кестені оқытудың əдістері. 
Курстың барлық үш тақырыбындағы мазмұны қазақтың дəстүрлі 

қолөнерінің мəнін ашатын ақпараттармен толықтырылды. Дегенмен, бірінші 
тақырыпта біз кестелеу техникасын меңгерудің бағытын ескере отырып ұлттық 
кестені оқытудың мазмұны мен мақсатын; дəстүрлі əртүрлі сайыстарға қатысу; 
кестелеу əдістерін жүйелі түрде дамыту; əрдайым ұлттық кесте 
туындыларының формасымен байланыс жасау – киім бұйымдарын кестелеу, 
ою-өрнек орналастыру, шығармашылық, қиялдау, сюхетке құру жəне т.б. 
ақпараттарды қостық.    

Екінші тақырыптың мазмұнында оқытудың принциптері мен ақпараты 
ұлттық кесте ерекшеліктеріне қатысты материалдарымен байытылды, əсіресе – 
байланыстық (шəкірт тəрбиелеу, ұстаз тəжірибесінің шəкіртіне берілуі); 
дидактика (қарапайымнан күрделіге); жүйелік; көрнекілік, қолжетерлік жəне 
т.б. ұстанымдарына мəн берілді.  

Курстың үшінші тақырыбына шеберлер мен ісмерлерді даярлаудың 
дəстүрлі əдістері ескерілді, сонын ішінде – көрсету (қолмен); əртүрлі 
мазмұндағы оқыту материалдарының нақты бейнесі; көр-қайтала-машықтан 
ұстанымы негізінде жұмыс істеу; қателерді көрсету; өткен материалдарға қайта 
келу; тақырыптан алға қарай жылжу əдісі қарастырылды.   

Осылайша, «Ұлттық кесте арқылы тұлғаның көркемдік-шығармашылық 
əлеуетінің дамуы» элективті курсы жəне бейіндеуші пəннің бағдарламасына 
енгізілген толықтыруларды  меңгеру барысында студенттердің аралық тестілеу 
мен сауалнаманың нəтижесінде көрсеткіштері айтарлықтай жоғары көтерілді. 
Олардың ұлттық қолөнер саласындағы көркемдік білімі тереңдеді;  көркемдік-
педагогикалық, көркемдік-тарихи, дəстүрлі көркемөнер теориясы туралы 
білімдері кеңейді; көркемдік-шығармашылық əлеуеті даму деңгейлері 
жоғарылады.  

Педагогикалық практика кезеңінде студенттер мектепте білім алушыларға 
арналған ұлттық кестені меңгерді, ұлттық кесте өнерін студенттерге меңгертуде 
олардың  тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудағы 
мүмкіндіктеріне мəн берді. Жəне оларды студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытуда пайдалану дағдылары пайда болды. Олар 
халықтық, заманауи, əлемдік жəне т ұлттық қолөнер шығармасындағы 
құралдарды қолдана отырып тəрбие іс-шараларын, сабақтардың əдістемелік 
жобаларын жасады.  

Студенттер мен мұғалімдердің бірлескен іс-əрекетінің нəтижесі 
студенттердің ұлттық кестенің көркемдік-шығармашылық дамытушылық 
əлеуеті негізінде теориялық жəне практикалық даярлықты, бейіндеуші 
пəндерді, жалпы білім берудегі оқытудың əдістері мен мазмұнын жүйелеуді,  
болашақ бейнелеу өнері мен сызу пəнінің мұғалімдеріне арналған ұлттық 
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қолөнер кешеніндегі біртұтастық, байланыстық, бірегейлікті меңгергенін 
көрсетті. Қазақ халқының қолөнер саласындағы ұлттық кестенің біртұтас 
мазмұнын қабілет пен білімнің бірлестігі негізінде жүзеге асыруға 
студенттердің  кестелеу дағдыларын жетілдіру үдерісінің септігі мол болады.   

Осылайша, элективті курс бағдарламасының мазмұны, бірқатар бейіндеуші  
пəндердің  бағдарламаларының мазмұнына жасалған  қосымшалар көркемсурет 
факультеттің оқу-тəрбие үдерісінде  қазақ ұлттық кестесі арқылы студенттердің 
көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытуды жүзеге асырудың тиімділігін 
көрсетті.  

Осы айтылып өткендер жеке оқытуды жүзеге асыратын жұмыс формалары 
мен əдістері негізінде жүзеге асырылды.  

Енді топтық жұмыс формаларына тоқталып өтейік.  
Дəстүрлі топтық жұмыс формаларына – дəрістер, семинарлар, 

практикалық сабақтар жатады. Біздің пікірімізше қазіргі кезеңде студенттерді 
оқыту мен тəрбиелеудің тиімді формалары мен əдістері болып олардың 
танымдық іс-əрекеттерін ынталандыратын оқытудың белсенді әдістері 
табылады.  

Осыған байланысты оқытудың проблемалық əдістері айрықша мəнге ие. 
Сондай-ақ олар студенттердің ойлауын жəне танымдық іс-əрекетін 
белсендіруге; өздігінен білім алу дағдыларын жағымды қалыптастыруға жəне 
оқу материалын дұрыс ұғынуына ықпал етуімен; шығармашылыққа қабілетін 
барынша толық дамытуына мүмкіндік жасауымен құнды саналады. 

Ақыл-ой іс-əрекетінің жұмыс істеу үдерісінде студенттердің санасында  
жаңа ой байланыстары қалыптасады, қосымша ақпарат көздері пайда болады, 
олар осы негізде анықталады, байиды, кейде жетілдірілген ақпараттармен 
алмастырылады.  

Дəріс барысында студенттер бір-бірімен пікір алмасады және Ұлттық 
кестенің бұйыдарға қарай түрлері мен орындалу техникасыныа қарай 
түрлерін салыстыра отырып жүйеге келтіреді.  

Осы дəріс барысында ұжымдық зерттеуге шақыруды қамтитын, шешімі 
оқытушының алдын ала  дайындығынсыз айтылатын «ми шабуылы» формасы 
қолданылады. Сонымен педагогтың студенттерге «Ұлттық қолөнер» 
туындысындағы өнердің өлмейтін күші идеясын ашып жеткізу ұсынылады, 
сонымен бірге, аңызға айналған сюжетке үндеуді қарастыра отырып, олардағы 
ежелгі аңыздағы негізгі эстетикалық, даналық идеяны түсіндіру амалдарын 
салыстырады.  

Студенттердің диалектикалық ойлау дамуына ықпал етеді, оқуға 
қызығушылығын арттырады, баяндауын дәлелдеуге ұмытылады. Педагогтың 
оқу материалын меңгертуге арналған аз ғана «бөлігін» тексеруге бағытталған 
проблемалық та, бағдарламалық  та оқытуды пайдалану логикалық тұрғыдан 
негізді болып табылады. Студенттердің қойылған сұрақтарға берілген 
жауаптарының сапасын бағалауда педагог əрі қарай материалды баяндауға 
көшеді немесе, студенттердің жауаптарына қанағаттанбаған жағдайда олардың 
материалды меңгерудегі əлсіз тұстарын айқындайды, бұрын айтылып өткен 
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материалдың түйінді қырларын тағы да қайталап өтеді, қажет жағдайда 
материалды жеткізу əдісін өзгертеді.  

Қазіргі уақытта барлық білім саласын ізгілендіруге байланысты дәріс-
диалогтар кеңінен таратылып отыр. Олардың негізіне танымды 
жекелендіруші, оқытушы мен студенттің ақыл-ой іс-әрекетінің белсенді 
үдерісі жатады. Мысалы, дəрістер-диалогтар, мектептің бейнелеу өнері мен 
сызу пəні мұғалімін шақырумен жүзеге асырылады. Мұнда ұлттық кесте өнері 
арқылы балаларға эстетикалық тəрбие беру мəселесі,  бүгінгі таңда Қазақстан 
республикасында күшіне ие, ұлттық қолөнерге негізделген бейнелеу өнері 
бойынша балама бағдарламаларды талдау жөніндегі əр түрлі көзқарастардың 
ұқсастығы мен айырмашылығы  салыстырылады; өнертанушыларды шақыру 
арқылы жүргізіледі, мұнда ұлттық қолөнер туындыларын талдау амалдары, 
музыкалық мəнерлеу құралдарын түсіну сұрақтары шешіледі.  

Дəрістерді өткізудің дəстүрлі емес формаларына «дәріс-көрме» жатқызуға 
болады. Осындай формада «Қазақтың ұлттық кестесі» тақырыбын өткізуге 
болады. Педагогтың ұлттық кесте шығармашылығы туралы кіріспе сөзінен 
кейін шақырылған шеберлер  əр түрлі бұйымдарды жапсырма, тігін, тоқыма, 
өрме техникасы арқылы кестелейді жəне олар орындау амалдарына, 
техникалық тəсілдерге тоқталып, түсініктеме береді.  

Оқу жұмысын ұйымдастырудың тиімді формасының бірі болып 
мұражайға экскурсия табылады. Бұл форма «Қазақтың қолөнерін оқыту» 
барысында қолданылады. Осы форманың дайындық кезеңінде педагог 
экскурсияның мақсаты мен міндеттерін анықтайды, қолөнер бұйымдарын 
көрсету жəне көру əдістемесін ойластырады.  

Экскурсияға дайындықтың келесі кезеңінде студенттермен əңгімелесу 
жүргізіледі. Мұнда тақырып туралы теориялық мəліметтер беріледі, қосымша 
əдебиеттер ұсынылады, бартатын экскурсияға нұсқаулар беріледі, сондай-ақ 
экскурсия кезінде баса назар аударылатын сұрақтар қарастырылады. Мəселен: 

1 Қазақ халқының қолөнерін  зерттеудегі  Ә.Марғұланның 
С.Қасимановтың еңбектері қандай? 

2 Кестелердің бұйымдарға салынуына қарай айырмашылығы неде? 
3 Кестелердің орындалу техникасына  қарай қандай айырмашылықтары 

бар?  
4 Кестелердің ою-өрнектерінің ерекшеліктері неде?  

 Екінші кезең – экскурсияның мазмұнды кезеңі, оның мақсаты оқыған 
материалды бекіту саналады. Студенттер ұлттық кесте түрлерін көруді  
аяқтаған соң, берілген сұрақтар бойынша студенттерден қысқаша жауаптар 
алынады.  

Дəрістің мəнділігін сақтай отырып, ұлттық кесте шығармашылығын  
меңгеру мақсатында тиімді формалардың бірі болып, жаңа əдістемелік 
амалдарды мақұлдаудан өткізу үшін «қорған» болып табылатын семинар-
сабақтар (семинарлар-зерттеулер, эвристикалық әңгімелер, баяндамаларды 
талдау, әр түрлі диспуттар түрлері мен шығармашылық пікір-таластар 
(соның ішінде теледидарлық ток-шоу идеясын пайдалану  жəне т.б.), 
танымдық міндеттерді шешу, тренингтік формаларға қатысу, ғылыми 
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әдебиеттерді талдау, көкейкесті мақалаларды проблемалық талдау, әр түрлі 
ойын әдістері мен формалары (іскерлік ойындар, конкурстар жəне т.б.). 

Семинар-зерттеу формасы зерттеу əдісінің элементтерін өзіне қамтитын 
проблемалық оқытудың үлгісі бола алады. Оның мақсаты – студенттің өзіндік 
жұмысын белсендіру, олардың шығармашылық, зерттеу қызығушылықтарын 
дамыту.  

Осындай жұмыс формаларындағы семинарларды өткізу  студенттердің 
көзқарасын жəне өресін кеңейтеді, ұжымдық ізденіс дағдыларын 
қалыптастырады, проблеманы шығармашылық тұрғыдан талдауға қатысу 
іскерліктерін шыңдайды. 

Бүгінгі таңда тәрбиенің белсенді формаларын ұйымдастыру мен өткізу 
әдістемесі және  ұжымдық шығармашылық іс-әрекеттің түрлері сан алуан.  

Солардың ішінде ерекше түрлерінің бірі пікір-талас формасы. Пікір-талас 
– бұл белгілі бір проблеманы, ұжымдағы даулы сұрақтарды шешу формасы. 
Пікір-талас барысында студенттер бір-бірімен, оқытушымен күдік туғызатын 
мəселелер жөнінде  дауласуы мүмкін. Пікір-таласқа қатысушылардың барлығы 
өзінің дəлелдерін келтіре отырып, өз пікірін қорғайды, жақтайды.  

Пікір-таластың нақты формасын жасау үшін өзінің жетістіктерімен баурай 
алатын теледидарлық ток-шоу идеясын пайдалану ұсынылады. Мұнда: 

- барлық қатысушыларды толғандыратын мəселе талқыланады; 
- аудитория əр түрлі көзқарастарды жақтайтын топтарға бөлінеді; 
- жүргізушінің пікірі қатысушыларға міндетті саналмайды, олар өз 

таңдауларында еркіндікке ие, олар тіпті ток-шоу барысында бір пікірге келмесе 
де, оларды ойлануға итермелейді. 

Пікір-таластың дайындық кезеңі ток-шоу өткізуден 2-3 күн алдында 
жүргізіледі. Педагогқа жəне студентке оны өткізу технологиясы жоспарланады. 
Ол үшін: а) ықшамтоптарға (3-4 адам) бөліне отырып, əрбір топ өзінің өткізу 
нұсқасын ұсынады, студенттер педагогпен бірге ұтымды нұсқасын таңдайды; б) 
əр түрлі көзқарасты ұсынатын топтар құрылады; в) ток-шоуды жүргізуші 
таңдалады; г) педагогпен бірлесе талқылауға арналған сұрақтар даярланады.  

Содан соң педагог барлық студенттерді пікір-таластың негізгі 
қағидаларымен таныстырады: 

1 Бір-біріне сыйластық қатынас. 
2 Әрқайсысының өз көзқарасы болу құқығын мойындау. 
3 Шығып сөйлеуден бұрын қолын көтеруі, сөйлеп тұрған адамның сөзін 

бөлмеуі тиіс.  
4 Өзінің пікірін дəлелдермен, өмірінен, көркемөнер жəне қолөнер 

шығармалардан мысалдар келтіруі тиіс, сонымен бірге регламенттен шықпау 
керек.  

Мұндай жұмыс формасы тəрбие міндеттері шешімдерінің көлемін 
кеңейтеді, студенттердің белсенділігін жəне жекелігін жоғарылатады, 
құндылық-бағдарлы іс-əрекеттерінің тəжірибесін қалыптастырады, 
студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің дамуына ықпал етеді.  

Пікір-талас барысында белгілі бір танымдық білімдер меңгеріледі, 
эстетикалық сезімдер мен эстетиткалық мінез-құлық дамиды. Арнайы 
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ұйымдастырылған құндылық-бағдарлы іс-əрекет студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетінің дамуын ынталандырады, олардың адамгершілік-
эстетикалық таңдау жағдайларына ендіре отырып жəне сонымен адамгершлік 
тəжірибесін кеңейте жəне байыта түсіп  көркемдік мəдениетін қалыптастырады. 

Ұжымдық талқылаудың басқаша формасы болып диспут саналады. Оның 
мақсаты – әр түрлі құбылыстар туралы түсініктерін кеңейту, өздерінің 
көзқарастары мен ұстанымдарын анықтау мен айқындауға қол жеткізу. 

Мысал ретінде «адам бойындағы жəне адами қарым-қатынастағы əдемілік 
жəне оның қазақ музыкалық өнеріндегі көрінісі».  

Студенттердің талқылауына арналған мынадай сұрақтар қойылады: 
1 Адамның ішкі жəне сыртқы сұлулығы неден көрінеді? 
2 Адамның сыртқы келбеті мен ішкі дүниесі арасында, оның мəдени 

деңгейінде байланыстар бар ма? 
3 Адамның сыртқы келбетінің өзіне жəне қоршаған ортасына маңызы 

қандай? 
4 Осы сұрақтарды талқылау барысында  студенттердің пікірі өзгерді. 

Бірқатар типтік пікірлерді келтірейік:  
Студент Л. – Мен адамның ішкі жəне сыртқы сұлулығы арасында 

айтарлықтай өзгеріс сезбеймін. Өйткені адам, сол адам, сондықтан екі түрлі 
сұлулық болуы жөн емес сияқты.  

Студент С. – Адамның ішікі жəне сыртқы сұлулығында айтарлықтай 
айырмашылық бар, сыртқы келбеті – бұл, түрі, киімі, дене бітімі, жүріс-тұрысы; 
ал ішкі сұлулығын бірден көру мүмкін емес, ол еңбегінен, мінез-құлқынан, 
əрекетінен, қылықтарынан көрінеді.  

Студент К. – Адамдағы ең бастысы – бұл ішкі сұлулық, ал «киіміне қарай 
тек қана қарсы алады». 

Студент Ұ. – Адамның сыртқы келбеті қосымша қызмет атқарады дегенді, 
мен дұрыс деп есептемеймін. Өйткені адамның бірінші кезекте келбеті көзге 
түседі, ал рухани сұлулық қарым-қатынаста ашылады, оның үстіне қыз 
сұрықсыздау көрінсе көпшіліктің арасынан бөліп қарау қиын. Әйелге қатысыты 
сыртқы сұлулық кейде рухани жұпынылықты алмастыруы мүмкін. 

Студенттер диспут барысында адамның ішкі жəне сыртқы сұлулығының 
күрделі диалектикасын, олардың өзара байланысын түсінді; жəне адамды 
анықтайтын оның ішік жəне сыртқы сұлулығына ықпал ететін рухани дүниесі 
екендігін түсінді.  

Бірқатар зерттеушілер қазіргі кезеңде жоғары оқу орны 
педагогикасындағы сабақтардың тиімді формасы болып тренингтер 
табылатындығын көрсетті.  

Олар студенттік жас кезеңінің психологиялық ерекшеліктерін зерттей 
отырып, мынадай түйінді пікрге келді: құрдастары арасында өзін əрі сенімді, 
əрі қолайлы сезінетін жастар үшін үлкендердің айтқандарына қарағанда 
жолдастарының оларды түсінуі мен қолдау пікірлері құнды болып табылады.   

Тренинг сабақтан мысал келтірейік.  
Дайындық кезеңі:  
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Үлкен тренингтік шеңбер режиміндегі сабақтарды өткізу үшін сыныптың 
ортасы ашық қалдырылады, орындықтарды үстелдерден бөлек шеңберді 
айналдыра қойып шығады. Студенттер жүздерін ортаға қаратып, бір біріне 
жақын отырады. Үлкен тренингтік шеңберқатысушылардың əр түрлі 
коммуникативтік дағдыларын шыңдауға, əңгімелесу барысында жіберген 
құрдастарының қателігін көруге  мүмкіндіктер береді. Тренинг элементтері 
«Қазақ халқының тұрмысының, əдет-ғұрыптары мен дəстүрлерінің эстетикасы 
жəне олардың музыкалық өнердегі көрінісі».  

Студенттер «əдет-ғұрып», «дəстүр», «салт», «рəсім» ұғымдарының мəнін 
анықтаған соң, оларға «Халықтық əдет-ғұрыптар мен дəстүрлер» тренингіне 
қатысу ұсынылады.  

Педагог: «Сіздердің əрбіріңіз аз да болса, туған халқыңыздың ұлттық 
дəстүрлерімен, əдет-ғұрыптарымен таныссыздар. Қазір сіздер кезектесіп ұлттық 
əдет-ғұрыптың бір түрін айтып өтесіздер. Сөйлеуге 3 минут уақыт беріледі.».  

Студенттер «Шілдехана» - баланың өмірге келуіне байланысты, «Бесік 
той» - нəрестені бесікке салу, «Тұсау кесу» - сəбидің қадам жасауына   қатысты 
жəне т.б. салттарды айтып өтеді. Әсіресе жастарға танымал үйленуге 
байланысты салт-жоралғылар.  

Бұл форманың студенттер үшін күрделілігі олар барлық жағынан  бірдей 
ашық қатынаста болады: қатысушыға барлығы қарайды, оның сөздерін бəрі 
тыңдайды жəне бағалайды. Мұндай жағдайға барлығы үйренбеген, сол себепті 
бір-біріне сенімділік танытып, қолдау көрсететіндей жағдай түзген дұрыс. 
Осындай сабақтар студентке мінез-құлқындағы сереотипті игеруге, құрдастары 
арасында пікірін білдіруге, «көзбе көз» ұстанымы бойынша топпен қатынас 
жасау стилін меңгеруге, өзін құрдастарымен салыстыруға мүмкіндік береді, 
өзара əрекетке түсудің тиімді тəсілдерін қарқынды игеруге мүмкіндік жасайды. 
Студенттер тренингке қатысу арқылы бір-біріне деген жекелік, тəуелсіздік  
сезімін нығайтады, олардың қарым-қатынасында сын көзбен қарау терең 
дамиды, оқыту мен тəрбиелеудің маңызды дамытушы принципі тұрғысынан 
өзара өзіндік оқыту жүйесі пайда болады.  

Қазақ халқының кесте өнерін игеруге арналған үлкен мүмкіндіктер 
оқытудың ойын формалары мен әдістерінде бар. 

Қазақ халқының кесте өнері арқылы студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамыту үдерісінде оқу-іс əрекеттерінен бос 
уақытында жүргізілетін аудиториядан тыс жұмыстардың орны үлкен. 

Студенттердің аудиториядан тыс жұмыстар барысында оқу үдерісінде 
жəне жеке іс-əрекеттерінде жинақтаған білімдер қорын іс жүзіне асыру 
қажеттілігі туындайды. Бұдан басқа, аудиториядан тыс жұмыстар студенттердің 
саналы түрде қаншалықты білімдерді меңгергендігін, іскерліктері мен 
дағдыларының қалыптасқандығын, шығармашылық қабілеттерінің, 
эстетикалық қабылдауының дамығандығын тексереді.  

Педагогика саласындағы ғылыми əдебиеттерге жасаған талдау бүгінгі 
таңда студенттердің аудиториядан тыс іс-əрекеттерін жетілдіру, оның жоғары 
оқу орны профилімен байланысы, студенттердің қоғамдық жұмыстағы 
кертартпалығы мен талапсыздығын жеңу жолдары, ұйымдастыру 



129  

жұмыстарындағы іскерліктер мен дағдыларды тəрбиелеу мəселелерінің 
көкейкестілігін көрсетеді. Осыған байланысты Г.П.Орлов «бос уақыты 
қаншалықты көп болса, адамның прогрессивті дамуы үшін мүмкіндіктер 
соншалықты көп болады... Бос уақыттың рөлі оны рухани жəне физикалық 
даму үшін пайдалану факторларынан, сол іс-əрекеттің мазмұнынан жəне оның 
адамға қатынасынан талап етіледі» деп, тұлғаның толық дамуы мен бос 
уақытының тығыз байланыстылығын көрсетеді [216,с. 94-95]. Аудиториядан 
тыс жұмыстың оқу ісінен мынадай сипаттарын бөліп көрсетеді: біріншіден, 
аудиториядан тыс жұмыстар əр түрлі жастағы жəне көпұлтты студенттік 
топтарды біріктіреді, өйткені аудиториядан тыс жұмыстың барлық түрлеріне 
төменгі курстың да, жоғарғы курстың да əр түрлі ұлт студенттері қатыса алады; 
екіншіден, аудиториядан тыс жұмыстың барлық формалары əрбір студенттің өз 
еркімен қатысу негізіне құрылады; үшіншіден, аудиториядан тыс іс-шараларда 
студенттердің іс-əрекетінің деңгейі педагог қоятын баллмен бағаланбайды, 
олардың кəсіптік, адамгершілік сапалары, шығармашылық қабілеттері, 
эстетикалық көзқарасы қоғамдық тұрғыда бағаланады.  

Біздің пікірімізше ұлттық кесте өнері арқылы мынадай аудиториядан тыс 
жұмыс формаларын ұйымдастыруға болады: фольклорлық экспедициялар, 
көркемдік лекториялар, көрме, конкурс, галерея, шеберлермен кездесу және 
т.б. 

Мəселен,  бізідің эксперименке қатысқан студенттер арасынан жүлдеге ие 
болған жеңімпаздар болды:  

1. ҚР білім жəне ғылым министірлігі Диплом 3 дəрежелі  2016 жылғы 
Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары студенттерінің үздік 
ғылыми зерттеу жұмыстарына арналған Республикалық конкурстың 
қортындылары бойынша Алданаева Томирис Мұханбекқызы Дизайн 
мамандығы. Жетекші: Абижанова А.Ш. 

2. ҚР Білім жəне ғылым министрлігі Алматы технологиялық университеті 
Диплом  Жас дизайнерлер мен модельерлердің IV халықаралық конкурсы 

«Жас- Оркен 2016» Толешова Айгерим Абдикалыккызы  
3. «Сымбат» сəн академиясы шығармашылық қызметінің 70 жылдығына 

арналған  IV Халықаралық байқау. Сертификат. Диплом 3 орын «Киім 
технологиясы мен құрастырылуы» бойынша Толешова Айгерим 
Абдикалыккызы 

4. ҚР білім жəне ғылым министірлігі М.Х.Дулати  атындағы Тараз 
мемлекеттік университеті. Диплом . Ұлттық мəдени құндылықтармен тарихи 
мұраларды құрметтеуді қалыптастыру аясында заманауи жəне дəстүрлі 
мəдениет сабақтастығын дəріптеудегі дарынды жастардың шығармашылық 
жетістіктерін насихаттауда белсенді қатысқаны үшін  Толешова Айгерим 
Абдикалыккызы, Алмешова Айзада  

Студенттердің аудиториядан тыс іс-əректтері мынадай қызметтерді 
анықтайды: студенттің көркемдік-шығармашылық-дүниетанымдық, 
адамгершіліктік-эмоционалдық жəне шығармашылық-еріктік бастамасының 
бірлігі; студенттердің ұлттық кесте өнеріне, балаларға, өзара тұлғалық 
қатынасы; студенттердің жекелігінің бекуі мен дамуының айқындалуы, 
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олардың музыкалық-тəрбиелік, шығармашылық қабілеттері; студенттер 
ұжымының жəне ұжымдық сапаларының қалыптасуы; қоғамдық-тəрбиелік 
ұйымдарда   студенттермен жүргізетін білімінің, іскерліктері мен 
дағдыларының қалыптасуы. 

Студенттердің аудиториядан тыс іс-əрекеттерін ұйымдастырудың тиімді 
формасы болып фольклорлық экспедициялар саналады. Олар білім беру-
тəрбиелеу мүмкіндіктеріне ие: өйткені студенттер  фольклор жинаумен 
айналысып, тұрмыс салттарды зерттей отырып, халықтың рухани байлығын 
таниды, ата-баба мұраларына сыйластық көзқарастары артады.  

Осыған байланысты осы жұмыс формасының дайындық кезеңінде 
«Фольклорлық экспедицияның қатысушысына жадынама» сабағы өткізіледі. 
Жадынама мыналардан тұрады: 1. Адамның  ойланып істеу қабілеті барлық 
уақытта оны жайлы сезіндіреді, сондықтан сұрақ қоюдан алдын ойланып ал. 2. 
Өзіңнің жазбаларыңда əнді не күйді жазып алған адамның аты-жөнін, тегін, 
жасын, сол күнді, орнын жазуды ұмытпа. 3. Барлық жазбалар дəл болуы керек. 
4. Ешуақытта жадыңа сенбе, өзімшіл болма. 

Студенттер фольклордың əр түрлі жанрларының көп нұсқаларымен, өмір 
сүруімен, аймақтық таратылуымен танысады; шығармадан ауызекі 
шығармашылықты, жазба əдебиетінен фольклорды ажырата білуді үйренеді; 
əндер, күйлер, аңыздар мен ертегілер жинау дағдыларын игереді.  

Студенттердің фольклорлық экспедицияда бірге болуы шығармашылықты, 
жұмысқа қабілетті ұжым болуға итермелейді. Олардың руханиқызығушылығы 
бірдей болады. Күнделікті ұжымда бірге болатын жағдай əрбіріне эстетикалық 
əсер ету, немесе керісінше əрбір ұжым мүшесінің эмоционалдық күйі ұжымды 
белсендіруге ықпал етуі мүмкін. Студенттер неғұрлым көп білген сайын, 
соғұрлым білімдерімен белсене бөлісуге асығады.  

Ұлттық кесте өнері арқылы студенттердің көркемдік-шығармашылық  
əлеуетін дамытуда  аудиторияда жəне аудиториядан тыс сабақтар формалары 
мен  онда қолданылатын əдіс түрлерінің бірқатары қосымшада берілген. 

Рухани қызығушылықтарының ортақтығы ұжымдағы адамгершілік 
байланысты күшейте түседі. Студенттер бір-бірімен пікір алмасуы, жазып алған 
ертегі аңыз, əн, күйлерін, талқылап ой бөлісуі мүмкін. Ал бұл болса олардың 
танымдық  қызығушылықтарын дамытуға, халық қолөнері құбылыстарын 
эмоционалдық-бағалаушылық тұрғыда қабылдауын қалыптастыруға, 
адамгершілік қатынастарының шығармашылық қырын ашуға ықпал етеді.  

 
3.3  Тәжірибелік-эксперимент  жұмыстың нәтижелері 
Айқындау экспериментінің маңызды міндеттері  болып студенттердің 

ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту 
деңгейін бағалауға арналған өлшемдер анықталды. Олар жоғары оқу орнында 
студенттің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту бойынша жасалған 
модельдің дұрыстығын көрсетуге қызмет ете алады (өлшемдер (мотивациялық-
құндылықтық; танымдық-мазмұндық; эмоционалдық- рефлексиялық; іс-
әрекеттік-өнімділік) мен көрсеткіштер, деңгейлер (жоғары, орта, төмен) 2.3 
параграфында жан-жақты сипатталған).  
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Содан соң əрбір студентке арналған əрбір көрсеткіш бойынша кешенді 
бағалау жүргізілді. Соның ішінде біз айқындау экспериментінде алынған 
студенттердің мотивациялық-құндылықтық, танымдық-мазмұндық, 
эмоционалдық-рефлексиялық, іс-әрекеттік-өнімділік  құрамдары бойынша 
көркемдік-шығармашылық əлеуетінің бастапқы деңгейін жинақтап кесте жəне 
диаграмма түрінде көрсеттік (кесте 7, сурет  5). 
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Кесте 7 – Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының 
мотивациялық-құндылықтық компоненті бойынша бастапқы деңгейі (%)  

 
Компоненттері Кезеңде

р 
1- жоғары 2- орташа 3-төмен 
ЭТ БТ ЭТ БТ ЭТ       БТ 

Мотивациялық-
құндылықты 

бастапқ
ы 

5,07
% 

- 31,16
% 

41,37
% 

63,77
% 

58,63% 

        

 
 
     Сурет 5  – Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының     

     мотивациялық-құндылықтық компоненті бойынша бастапқы мəліметтері 
 
Кесте 8 - Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының 
танымдық-мазмұндық  компоненті бойынша бастапқы деңгейі (%)  
 

Компоненттері Кезеңде
р 

1- жоғары 2- орташа 3-төмен 
ЭТ БТ ЭТ БТ ЭТ БТ 

Танымдық-
мазмұндық 

бастапқ
ы 

  2,07 - 39,87
% 

43,59
% 

58,06% 56,41% 

 

 
 

     Сурет 6 - Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының      
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    танымдық-мазмұндық  компоненті бойынша бастапқы деңгейі 
Кесте 9 - Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының 
эмоционалдық- рефлексиялық компоненті бойынша бастапы деңгейі 

 
Компоненттері Кезеңде

р 
1- жоғары 2- орташа 3-төмен 

ЭТ БТ ЭТ БТ ЭТ     БТ 
Эмоционалдық-
рефлексиялық 

бастапқ
ы 

3,77 - 37,53
% 

47,11
% 

58,07
% 

52,89% 
 

 

 
 

Сурет  7 - Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының 
эмоционалдық- рефлексиялық компоненті бойынша бастапы деңгейі 

 
Кесте 10 - Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының іс-
əрекеттік-өнімділік  компоненті бойынша бастапқы деңгейі 
 
Компонентте
рі 

Кезеңдер 1- жоғары 2- орташа 3-төмен 
ЭТ БТ ЭТ БТ ЭТ БТ 

Іс-əрекеттік бастапқы  2,87 - 45,81
% 

48,01
% 

53,39
% 

51,99% 

 

 
 

Сурет 8 - Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының іс-
əрекеттік-өнімділік  компоненті бойынша бастапқы деңгейі 
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Сонымен анықтау экспериментте студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуеті дамуының бойынша алынған кесінді олардың барлық 
төрт компонент бойынша да, атап айтқанда мотивациялық-құндылықтық; 
танымдық-мазмұндық; эмоционалдық-рефлексиялық; іс-əрекеттік-өнімділік 
бастапқы деңгейлерінің төмен екендігін көрсетті.  

Осыған байланысты қалыптастыру экспериментінің бағдарлау, танылу, 
даралану кезеңдері (3.2 бөлімінде баяндалған) жүзеге асырылды. 
Қалыптастырушы эксперимент барысында жасалған студенттердің ұлттық 
кестені оқыту үдерісінде көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту  
əдістемесі білім беру үдерісіне ендірілді жəне оның тиімділігі тексерілді.  

Қорытындылау экспертиментінде  алға қойылған міндеттің шешімін табу 
үшін алдын-ала анықтау экспериментінде қолданған салыстырмалы-талдамалы 
тапсырмалар мен таңдау əдісі, сауалнама, əңгімелесу, бақылау əдісін жəне т.б. 
диагностикалық əдістемелерді қайта қолдандық.  

Қорытынды экспериментте алынған нəтижелер студенттердің ұлттық 
кестені оқыту үдерісінде көркемдік-шығармашылық əлеуеті құрамындағы 
сапалар бойынша талданды.  

Студенттердің мотивациялық-құндылықтық; танымдық-мазмұндық; 
эмоционалдық-рефлексиялық; іс-әрекеттік-өнімділік құрамдары бойынша 
ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуы 
деңгейін жинақтап кесте жəне диаграмма түрінде көрсеттік (сурет 9). 
 

 
 
Сурет 9 - Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының 

мотивациялық-құндылықтық компоненті деңгейінің көрсеткіштері 
(эксперименттің соңы) 

 
Мына суретте эксперимент тобындағы студенттердің көркемдік-

шығармашылық əлеуеті дамуының мотивациялық-құндылықты компонентінің 
деңгейінің көрсеткіштері мынадай: егер эксперимент басында жоғары деңгей 
5,07 % болса, соңында - 24,67%-ға жетті, орта деңгейге жататын студенттер 
саны – бастапқы да 31,16%, төмен деңгейдегі студенттердің даму кезеңінде 
орта деңгейге көтерілуі есебінен соңғы кесінді де орта  деңгей 72,24%, құрап 
отыр, ал төмен деңгейдегі студенттер саны бар болғаны  3,09%-ды құрап отыр.  
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Сондай-ақ эксперимент тобындағы көптеген студенттер көркемдік-
шығармашылық, ұлттық кесте өнері саласынан білімі бойынша  жоғары 
танымдық білімдерін көрсетті (сурет 10).  

 
 

Сурет 10 – Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының 
танымдық-мазмұндық компоненті деңгейінің көрсеткіштері (эксперименттің 

соңы) 
 
Суреттен көрініп тұрғандай, қалыптастыру эксперименті барысында 

көркемдік-шығармашылық əлеуетінің танымдық-мазмұндық  компоненті 
бойынша даму көрсеткіші жақсарғаны байқалды. 

Бұл суретте қорытынды кезеңдегі эксперимент топтарының көрсеткіштері, 
егер эксперимент басында жоғары деңгей 2,07 % болса, соңында - 19,94%-ға 
жетті, орта деңгейге жататын студенттер саны – бастапқы да 39,87% болса, 
қортындыда төмен деңгейдегі студенттердің орта деңгейге көтерілуі есебінен 
соңғы кесінді де орта  деңгей 76,17%, құрап отыр, ал төмен деңгейдегі 
студенттер саны азайып, 3,89%-ды құрап отыр.  

Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының 
эмоционалдық-рефлексиялық компонентінің деңгейінің көрсеткіштерінің 
динамикасын  11-суретте ұсындық.  
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Сурет 11 – Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының 
эмоционалдық-рефлексиялық компонентінің деңгейінің көрсеткіштері 

(эксперименттің соңы) 
 
Суреттен байқалып тұрғандай, эксперимент топтардағы студенттердің 

көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының эмоционалдық- рефлексиялық 
компоненті деңгейі көрсеткіші жақсарды. Осы компонент бойынша 
студенттердің жоғары деңгейі тұтастай 18,91%-ды құрады. Анықтау 
экспериментінде төмен деңгейді көрсеткендердің қорытындылау кезеңінде орта 
деңгейге көтерілуіне байланысты  ол көрсеткіштің азайғандығы байқалады 
(58,07%-дан 4,11%-ға дейін).   

Мұндай өзгерістер бақылау тобында да ішінара орын алды.  
Алынған мəліметтің салыстырмалы талдауы көрсеткендей, қалыптастыру 

эксперименті кезінде эксперимент топтағы студенттердің эмоционалдық-
рефлексиялық компоненті бақылау тобына қарағанда қарқынды дамыды.  

Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының іс-әрекеттік-
өнімділік  компонентінің деңгейінің көрсеткіштері динамикасы  12-суретте 
берілді. 

 

 
 

Сурет 12– Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының іс-
əрекеттік-өнімділік  компонентінің деңгейінің көрсеткіштері (эксперименттің  

соңы) 
 

Суретте көрсетілген мəліметтерді баяндауда эксперимент тобындағы 
студенттердің іс-әрекеттік-өнімділік  компонентіндегі деңгейінің сапалық 
өзгерісін айтуға болады. Анықтау кезеңінен алынған нəтижеде төмен деңгей  
53,39% құраған болса қорытындылау кезеңіндегі нəтижеде 2,87% дейін азайды. 
Сонымен қатар жоғары деңгейде 2,87% -дан 21,49%-ға дейін өсу көрсеткіші 
байқалды. Бақылау тобының студенттері осы компонент бойынша  даму 
көрсеткіші жағынан аздаған өзгерістер көрсетуі біздің экспериментімізден тыс 
жалпы университеттік, республикалық деңгейдегі сайыстарға, көрмелерге 
олардың қатысуынан деп білеміз.   
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Эксперимент жəне бақылау топтарындағы студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуеті дамуының əрбір компоненті бойынша  деңгейін 
анықтау тəжірибелік-эксперимент жұмысының біртұтас нəтижесін көрсетуге 
мүмкіндік берді.   

Біздің зерттеу жұмысымыздың болжамын дəлелдеу үшін студенттердің 
көркемдік-шығармашылық əлеуеті дамуының əрбір компоненті бойынша 
жоғары, орта, төмен деңгейлерінің салыстырмалы көрсеткіштері үшін де,  жеке 
эксперименттік топ үшін де, жеке бақылау тобы үшін Студенттің T-
критерийінің көмегімен бастапқы деңгеймен эксперименттен кейінгі деңгейдің 
арасындағы айырмашылықтың дəл екендігі жайлы болжамды тексердік. 
Педагогикалық-психологиялық зерттеулер барысында математикалық-
статистикалық əдістердің тəуелділікті таңдау үшін орташа мəндері 
айырмашылықтарының дəлдігін анықтау үшін келесі формуланы қолдандық: 
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мұндағы: 
d – эксперименттік жəне бақылау топтары нəтижелерінің арасындағы 

айырма; 
d – жеке топ (эксперименттік жəне бақылау) арасындағы айырмалардың 

қосындысы;  
d2 – жеке топ (эксперименттік жəне бақылау) айырмалардың 

квадраттарының қосындысы. 
Зерттеудің нəтижесіне талдау жасау барысында эксперимент топтағы 

студенттердің бақылау тобына қарағанда көркемдік-шығармашылық əлеуеті 
дамуының барлық компоненттерінің деңгейі көтерілгендігі байқалады (кесте 
11). 
   
Кесте 11 - Эксперимент жəне бақылау топтарындағы студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуеті дамуының əрбір компоненті бойынша деңгейінің 
салыстырмалы көрсеткіштері (%) 

 
Компоненттері Кезеңдер 1- жоғары 2- орташа 3-төмен 

ЭТ БТ ЭТ БТ ЭТ БТ 
Мотивациялық
-құндылықты 

бастапқы 5,07 - 31,16
% 

41,37
% 

63,77
% 

58,63% 

соңғы 24,67
% 

- 72,24
% 

46,17
% 

3,09% 53,83% 

Танымдық-
мазмұндық 

бастапқы 2,07 - 39,87
% 

43,59
% 

58,06
% 

56,41% 

соңғы 19,94
% 

- 76,17
% 

45,37
% 

3,89% 54,63% 
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Компоненттері Кезеңдер 1- жоғары 2- орташа 3-төмен 
Эмоционалдық
-рефлексиялық 

бастапқы 3,77 - 37,53
% 

47,11
% 

58,07
% 

52,89% 

соңғы 18,91
% 

- 65,48
% 

45,97
% 

4,11% 54,03% 

Іс-əрекеттік-
өнімділік 

бастапқы 2,87 - 45,81
% 

48,01
% 

53,39
% 

51,99% 

соңғы 21,49
% 

-
 
75,64
% 

51,27
% 

2,87% 48,73% 

 
Сонымен қорытындылау кезеңінде алынған кесінді болашақ 

педагогтардың басқарушылық құзыреттілігі қалыптасқандығы əдістемесінің 
тиімді болғандығы туралы толық ақпарат алуға мүмкіндік берді.  

Қорытындылау кезінде алынған кесінді көрсеткендей, эксперимент 
топтарындағы студенттердің бастапқы күйге қарағанда барлық көрсеткіштер 
бойынша тұрақты дамуы байқалады. Сонымен, эксперименттік диагностиканың 
соңғы мəліметіне сəйкес, эксперимент тобының динамикалық өзгерісі барлық 
өлшемдерге сай келеді. Тəжірибелік-эксперимент нəтижелері растағандай, біз 
ұсынған əдістеме студенттерді ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытудың тиімділігін дəлелдеді.   

Қорыта айтқанда, зерттеудің міндеттері толығымен орындалды жəне  
болжамы теориялық жəне эксперименттік мəліметтермен дəлелденді. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

1. «Шығармашылық», «əлеует», «көркемдік-шығармашылық əлеует» 
ұғымдарының мəнін зерттеу оларға берілген анықтамалар мен тұжырымдарды 
жүйеге келтіріп, жан-жақты сипаттама беруге, олардың бір-бірімен өзара 
байланысын көрсетуге жəне аталған түсініктерді зерттеу пəнімізге сəйкес 
нақтылау мүмкіндігін тудырды.  

2. Біздің тұжырымдауымызша шығармашылық дегеніміз адамның 
мақсатқа бағытталған жаңаны табу іс-әрекетінде көрініс табатын 
ізденімпаздығы, табандылығы, ерік-жігері, ақыл-ойы, эмоционалдық сезімі, 
креативтілігі мен белсенділігінің кіріктірілген күйі. 

3. Тұлғаның шығармашылық əлеуеті ұғымын талдап түсіндіруде бір 
жақтылық жоқ. Әдебиеттерде бірқатар ғалымдар тұлғаның шығармашылық 
əлеуетін адамның дербес бағдарламасының негізі ретінде қарастырса 
(Н.П.Дубинин), басқалары кіріктірілген тұлғалық қасиет, тұтас тұлғалық 
сипаттама ретінде түсіндіреді (А.М.Матюшкин, С.Г.Глухова, М.В.Корепанова), 
үшінші біреулері білім, білік, сенім секілді қасиеттердің жиынтығы деп 
есептейді (С.Р.Евинзон, Т.Г.Браже, Л.Г.Устинова) (В.Г.Рындак). Біз тұлғаның 
әлеуетін психологиялық ресурс ретінде қарастырамыз, тіршілік əрекеті 
барысында оны жүзеге асыру белгілі, тұлға тұрғысынан маңызды тұлғалық 
жетістіктерге алып келеді. 

Көркемдік-шығармашылық әлеует – адамның белгілі бір көркемөнер 
туындысы негізінде эмоционалдық-эстетикалық шығармашылық бағыттағы 
белсенділігі мен тұлғалық қасиеттерінің кіріктірілуін анықтайтын ерекше 
психологиялық құрылым.  

4. Студенттердің ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-шығармашылық  
əлеуетін дамытуда жүйелік, іс-әрекеттік, тұлғалық, акмеологиялық, 
аксиологиялық, мәдениеттанушылық, этнопедагогикалық əдіснамалық тұғырлар 
негізге алынады.  Сонымен қатар теориялық-тəжірибелік міндеттерді  шешу 
барысында ұлттық кесте өнері арқылы тұлғаның көркемдік-шығармашылық 
əлеуеті  дамуының ішкі жəне сыртқы факторлары басшылыққа алынады.  

5. Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуеті мотивациялық-
құндылықтық; танымдық-мазмұндық; іс-әрекеттік-өнімділік; рефлексиялық-
бағалаушылық құрамдас бөліктерден тұрады жəне оларды дамытудың жетекші 
құралы болып ұлттық кесте өнері саналады. 

6. Ұлттық кесте өнерінің түрлері мен көркемдік-шығармашылық мəнін 
анықтау оның төрт қырын зерттеу негізінде жүзеге асады. 1)Ұлттық кестенің 
шығу, даму тарихы туралы білімдердің тереңдігі мен мазмұныны, оның 
тұлғаның дамуына мəнді ықпал етеді. 2) Ұлттық кесте ұғымының мәні мен 
оның қандай бұйымдарға  салынатыны анықталды. 3) Кестеленетін ою-
өрнектердің түрлері мен мазмұнын, олардың тұлғаның дамуындағы мəні 
айқындалды. 4)  Студенттердің көркемдік-шығармашылық қабілеттерін 
дамытуда ұлттық кестенің орындалу техникасы, оның түрлері мен жолдары   
айқындалды.   
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Өйткені ұлттық кестенің пайда болуы мен даму тарихы, ұлттық кестеде 
бейнеленетін өрнектер мəні, ұлттық кестенің дамуында қалыптасқан салт-
дəстүрлер, ұлттық кестенің бұйымдарға салынуына қарай жəне орындалу 
техникасына қарай жіктемелерінің ерекшелігі, сондай-ақ олардың терең 
мазмұны - көркемдік, танымдық білімдерді құрайды. 

7. Студенттердің көркемдік-шығармашылық  əлеуетінің дамуы оның 
психикалық үдерістерінің (түйсік, қабылдау, зейін, ойлау, ойлау ұшқырылығы, 
ойлау белсенділігі жəне т.б.) дамуынан талап етіледі. Осы психикалық 
үдерістердің дамуына ұлттық кесте құралдары тікелей ықпал етеді. Олай 
дейтініміз, адам қолөнерді, соның ішінде ұлттық кестені оған эмоционалдық 
қатынасы негізінде қабылдайды, сезінеді, зейіні ауады, ой елегінен өткізеді, 
есінде сақтайды, қиялдайды және т.б. Ал бұл болса, оның кәсіби-тұлғалық 
қасиеттерінің дамуына, көркемдік білімдерінің кеңеюіне, шығармашылығының 
шыңдалуына, көркемдік-шығармашылық дамуына алып келеді. 

8. Ұлттық кестенің өн бойында қалыптасқан тарихи-əлеуметтік-мəдени, 
көркемдік білімдер, халық дүниетанымының бай мазмұны, ұлттық кесте 
өнерінің  шартты тілі, символикасы,  эмоционалдық, эстетикалық ықпалының 
басымдығы тұлғаның көзқарастарын жеке талдауға мүмкіндік береді; 
көркемдік санасын, көркемдік, шығармашылық ойлауын қалыптастырады; 

 қабылдауын дамытады; көргенін ойша толықтыра және байыта 
отырып, өзінің қиялын шыңдай түседі; көркемдік-суретшілік-шығармашылық-
шеберлік қабілеттерін аша түседі, олардың шығармашылық іс-әрекеттерін 
белсендіреді; әсемдікке, өнерге қызығушылықты, қажеттілікті дамытады;   

 ақыл-ойларын, интеллектін, интуициясын өсіреді, ұшқыр қиялын 
дамытады;     эмоционалдық сезімдік, эстетикалық саналық қабылдау 
қабілетттерін жоғарылатады. Осы айтылғандардың бәрі студенттердің 
көркемдік-шығармашылық әлеуеті дамуының негізі бола алады. 

9. Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің ұлттық кестені оқу 
үдерісінде дамуының өлшемдері болып мыналар табылады:  

1) Ұлттық кесте шығармашылығына қызығушылығы 
2) Ұлттық кесте шығармашылығын  түсіну, талдау білімі 
3) Ұлттық кесте  шығармашылығына  эстетикалық-эмоционалдық 

қатынасы 
4)  Ұлттық кесте шығармашылығын бағалау және жеке жаңа 

тыуындылар жасау білігі. 
Студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетінің ұлттық кестені оқу 

үдерісінде дамуының төрт өлшеміне сəйкес төрт деңгейін анықтадық: 
бағыттылық (көркемдік-шығармашылық əлеуетінің төмен деңгейі);  
эвристикалық (көркемдік-шығармашылық əлеуетінің орта деңгейі); 
белсенділік (көркемдік-шығармашылық əлеуетінің жеткілікті деңгейі); 
жасампаздық (көркемдік-шығармашылық əлеуетінің жоғары деңгейі).  

10. Студенттердің ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделі түрінде 
болады мақсаттық, мазмұндық, оқу ортасы, ұйымдастырушылық және 
диагностикалық бөліктерден тұрады. Модельдің мақсаттық  бөлігі жобалау 
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мақсатын анықтайды: студенттердің  көркемдік-шығармашылық  əлеуетінің 
ұлттық кестені оқыту үдерісінде дамуы   - білім беру мен модельдеу міндеті – 
студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту үдерісін теориялық, 
ұйымдастырушылық-технологиялық қамтамасыздандыру.  Мазмұндық бөлігі 
жоғары оқу орнының оқу үдерісінде қалыптасатын көркемдік-шығармашылық 
əлеуеттің негізгі компоненттерін – мотивациялық-құндылықтық; танымдық-
мазмұндық; іс-әрекеттік-өнімділік; рефлексиялық-бағалаушылық анықтайды. 
Оқу ортасы бөлігінде білім беру ортасының анықтамасынан екі құрамдауыш 
жіктеледі: жасанды ортаны (студент мен оқытушының жұмыс орны, олардың 
көркемдік-шығармашылық біліктілігі мен дағдылары) жəне ақпаратты ортаны 
(білім, «Ұлттық кесте өнері арқылы тұлғаның көркемдік-шығармашылық 
əлеуетінің дамуы» элективті курсының мазмұны) қамтитын ортаның физикалық 
нақтылығы; əлеуметтік кеңістікке (университеттегі орта – қоғам, педагог пен 
студенттер арасындағы қатынас, педагогтар арасындағы қатынас т.б.) жəне 
білім беру үдерісіне қатысушылардың ішкі ортасын қамтитын ортаның 
психологиялық нақтылығы. Ұйымдастырушылық бөлікте педагогикалық 
шарттар мен психологиялық-педагогикалық ұстанымдар бөліп көрсетілген, 
олар жоғары оқу орнының оқыту үдерісінде студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамыту мүмкіндіктерін беретін аймақ қалыптастыруға 
мүмкіндік жасайды. Диагностикалық бөлік студенттердің көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамыту үдерісінің кезеңділігін көрсетеді, ұлттық 
кестені оқыту үдерісінің нəтижесінен жəне олардың даму деңгейінен көрініс 
табады. 

11.Студенттердің ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-
шығармашылық əлеуетін дамытудың əдістемесі: бейіндеуші пəндер 
мазмұнының («Бейнелеу өнерінің тарихы», «Сəндік өнер», «Дəстүрлі тоқыма», 
«Қазақ ою-өрнектері», «Костюм дизайні», «Бейнелеу өнерін оқыту əдістемесі»)  
толықтырылуы; «Ұлттық кесте өнері арқылы тұлғаның көркемдік-
шығармашылық əлеуетінің дамуы»  (элективті курстың бағдарламасы); 
көркемдік-шығармашылық тапсырмалар; оқытудың әдістері: эвристикалық 
əдістер,  дəстүрлі əдістер, педагогикалық жағдаяттар,  зерттеушілік іс-
əрекеттер; оқыту формалары: Аудиториялық сабақтар: дəріс (дəріс-диалогтар 
«дəріс-көрме», дəріс-галерея), практикалық-сабақтар (семинарлар-зерттеулер, 
эвристикалық əңгімелер, баяндамаларды талдау, əр түрлі диспуттар түрлері мен 
шығармашылық пікір-таластар, тренингтік формаларға қатысу, ғылыми 
əдебиеттерді талдау, көкейкесті мақалаларды проблемалық талдау, əр түрлі 
ойын əдістері мен формалары (іскерлік ойындар, конкурстар, сайыстар, 
көрмелер жəне т.б.). Аудиториядан тыс сабақтар: фольклорлық 
экспедициялар, музыкалық лекториялар, ауызша журнал, қолөнер қонақ бөлме, 
сəн салоны театрландырылған көркемдік-əдеби кеш, республикалық, қалалық, 
университеттік дейгейде өтілетін сайыстар. техникалық, материалдық 
құралдар: ұлттық кесте өнері туралы бейнефилм;  бейнесюжеттер, студенттік 
жұмыстардың электрондық үлгісі. 
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12. Зерттеудегі идеяларды практика жүзінде іске асыруда ұлттық кестені 
оқыту үдерісінде студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін  дамыту 
формаларының, əдістері мен тəсілдерінің маңызы өте зор.  

Жүргізілген зерттеу бойынша мынадай ұсыныстар жасауға болады:  
1. Студенттерді студенттердің ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-

шығармашылық əлеуетін  дамытудың теориялық-əдіснамалық негіздері  осы 
саладан білім алушыларға теориялық білімдерді жүйелі меңгертуге септігін 
тигізеді. Оларды мұғалімдер біліктілігін жетілдіретін институттардың 
əдістемелік бағдарламаларына енгізу қажет.    

2.Студенттердің ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-
шығармашылық əлеуетін  дамытуда педагогикалық жоғары оқу орнының оқу-
тəрбие үдерісінің мүмкіндіктерін  тиімді пайдалану қажет. 

3.Студенттердің ұлттық кестені оқыту үдерісінде көркемдік-
шығармашылық əлеуетін  дамытуда ұсынып отырған бағдарлама, бағдарламаға 
қосымшалар,  жеке сабақтар, іс-шаралар жоспары бойынша жүзеге асырған 
дұрыс. 

4.Тұлғаның көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту бойынша 
əдістемелік нұсқауларды жалпы білім беретін мектептердің оқу-тəрбие 
үдерісінде тақырыптық іс-шараларды өткізуде негізге алу қажет. 

5. Ұсынылып отырған əдістемені педагогикалық жоғары оқу орнының оқу-
тəрбие үдерісінде пайдалануға болады.  

Зерттеу проблемасы өте күрделі болғандықтан жəне алғаш рет зерттеліп 
отырғандықтан толығымен шешімін тапты деуге болмайды. Алдағы уақытта 
студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамыту, студенттерды 
көркемдік-шығармашылық дамытуға болашақ мұғалімдерді даярлау,   
студенттердің көркемдік-шығармашылық əлеуетін дамытудың интербелсенді 
əдістерін жобалау жəне т.б. проблемалар арнайы зерттеуді қажет етеді.  
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ҚОСЫМША А 

Сауалнама 
1. «Кесте технологиясы» курсынан не күтесіз (Сіздің ой-пікіріңізге сəйкес 

бір немесе бірнеше жауап нұсқаларын көрсетіңіз)  
1) Көбінесе өз мамандығыма қатысты тəжірибелік білімдер  
2)Көркем кестелеу өнер туындысын жаңғырту, сақтау жəне дамыту 

проблемалары туралы жалпы мағлұматтар  
3) Басқа (нақты не екенін көрсетіңіз)  
 
2. Сіз кесте бойынша институтта шебер мамандығын меңгеріп шыққан соң 

немен айналысқыңыз келеді? (Сіздің ой-пікіріңізге сəйкес бір немесе бірнеше 
жауап нұсқаларын көрсетіңіз)  

1) Көркем шығармашылық əрекетімен айналысамын;  
2) Жоғары оқу орнынан кейін білім аламын;  
3) Білім беру саласында жұмыс істеймін;  
4) Жауап беруге қиналамын;  
5) Басқа (нақты не екенін көрсетіңіз). 
 
4. Сіз қалай ойлайсыз, Сіздің болашақ кəсіби қызметіңіз үшін кестелеу 

технологиясын білу қаншалықты маңызды болып табылады? (бір жауап 
нұсқасын белгілеңіз)  

1) Өте маңызды  
2) Маңызды, бірақ онша емес  
3) Мүмкін маңызды емес  
4) Мүлдем маңызды емес 
 
5. Сіздің «Кесте технологиясы» курсының материалына қосар талап-

тілегіңіз (бірнеше жауапты белгілеуге болады):  
1) Оқытушының дəрісі басымырақ  
2) Тəжірибелік сабақтар көбірек болса  
3) Студенттердің сұрақтарына жауап беруге көбірек уақыт болса  
4) Басқа (нақты не екенін көрсетіңіз).  
 
6. Сіз көркем кестелеу саласында тəжірибелік, ғылымизерттеу жұмысымен 

айналысқыңыз келер ме еді?  
1) Иə 2). Жоқ 3). Білмеймін  

 
7. Егер де иə десеңіз, Сізді «Кесте технологиясы» курсының қай тақырыбы 

көбірек қызықтырады?  
 

7. Сізге мұражайларда көркем кестелеу өнерінің түпнұсқалы туындысын 
зерделеу ұлттық кестелеу дəстүрінің ұғымы туралы белгілі бір білімдерді 
береді ме?  

1. Иə 2. Жоқ  
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Жауаптарыңызға рахмет! 

1 тест 
(ТАӘ), мерзімі  
1. Алматыдағы қандай мұражайларды білесіз?  
 
2. Сіз дəстүрлі-қолданбалы өнер мұражайлары мен көрмелеріне жиі 

барасыз ба? (Сіздің ой-пікіріңізге сəйкес келетін бір немесе бірнеше жауап 
нұсқаларын белгілеңіз)  

 
1) Әжептəуір жиі; 
2) Ауық-ауық мерзімді;  
3) Қажеттілік бойынша (реферат, мұражай тəжірибесі);  
4) Өте сирек;  
 
3. Қаланың қай мұражайларының экспозициясында дəстүрлі көркем 

кестелеу өнер туындылары қойылған?  
 
4. Сізге танымал кестеленген декор элементтері орындалған халық 

шығармасының туындыларын атаңыз?  
 
5. Мұражайдағы көркем кесте өнер туындыларын көргенде Сіздің алар 

əсеріңіз (Сіздің ой-пікіріңізге сəйкес бір немесе бірнеше жауап нұсқаларын 
белгілеңіз):  

 
1) Эстетикалық рақаттану;  
2) Орындау тəсілдерінің техникасы туралы ақпарат;  
3) Әсемдікпен жанасу мүмкіндігі;  
4) Халықтық көркем кестелеу дəстүрін ұғыну;  
5) Жауап беруге қиналамын.  
 
6. Сіз өзіңізді көркем кестелеу өнер туындыларын шынайы түрде бағалай 

білесіз бе?  
1). Иə 2). Жоқ 3). Білмеймін  
 
7. Оқу үдерісінде Сіздің орындаған көркем кестелеу технологиясын 

орындаудың бұрынғы тəсілдерін атаңыз?  
 
8. Неге есептік тігістер мен кесте суреттерін матаға ауыстырмайды, ал 

оның орнын бұйымға орналастырады жəне ортасынан кестелейді?               
                                                               

              Жауаптарыңызға рахмет! 
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2 тест 
1. «Көркем кестелеу» ұғымына анықтама беріңіз.  

 
2. Дұрыс жауапты немесе бірнеше дұрыс жауаптарды таңдаңыз: Кестелеу – 

бұл:  
а) матаны түрлі түсті жіптермен əдемілеу;  
б) сəндік-қолданбалы өнердің бір түрі;  
в) иненің көмегі арқылы тоқыма материалдар мен терілерді түрлі-түсті 

жіптермен, талшықпен, фактурамен, шытырамоншақтармен, інжумен, шыны 
түтікшемен, жылтырақтармен безендіру тəсілі; 

г) халықтық көркем кəсіп.  
 
3. Қазақстанның əртүрлі өңірлерінде дайындалған кестеленген 

бұйымдарды орындау технологиясының ерекшеліктері қандай?  
 

4. Халықтық қолданбалы өнеріндегі декордың рөлі қандай? Ол тек 
безендіру үшін ғана қолданылады деп айтуға болады ма?  

 
5. Неге көптеген ғасырлар бойы əйелдер кестені мата бұйымдарымен 

безендірген?  
 
6. Халықтық мерекелік костюм қазіргі заманғы үлгіден несімен 

ерекшеленеді?  
 
7. Матаға суретті түсіру тəсілдерін атап айтыңыз:  
 
8. Қазіргі сəндік-қолданбалы кестелеу өнерінің суретшішебері халық 

шеберінен айырмашылығы неде?  
 
9. Алматы қаласында Халық өнері жоғары мектебінің негізі қай жылы 

қаланды?  
1) 1983  
2)1938 
3)1958  
4)---------  

 
10. Техникада кестеленген бұйымды дайындау бірізділігін атап өтіңіз.  
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Жауаптарыңызға рахмет! 
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3 тест  
1. «Көркем кестелеу технологиясының» дұрыс анықтамасын таңдаңыз.  
1) еңбектің қандай да бір түріне дайындық деңгейі;  
2) тəсілдер туралы білімдер мен үдерісті өткізу құралдарының жиынтығы;  
3) адамның арнайы қабілеттерін анықтау мақсатында қолданылатын 

үйреншікті тапсырма түрлері;  
4) бейнелерді суреттеу жəне көбейту.  
 
2. Көрсетілген кестелеу тігістерінің қайсысы қайып тігілген болып 

табылады?  
а) жеңіл ілмек;   
б) əшекей;  
в) жалаң, қос торланған жамау;   
г) сабақ тəрізді тігіс;  
 
3. Ұсынылған кестелеу үлгілері мен жалпы технологиялық тəсілдерді атап 

шығу.  

 
 

Жауаптарыңызға рахмет! 
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ҚОСЫМША Б 
 

«Кестелеу өнері: теориясы мен технологиясы» Оқу құралы  
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ҚОСЫМША В 
 

«Компьютерлік кестелеп тігу» Оқу құралы  
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ҚОСЫМША Г 
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ҚОСЫМША Д 

 


