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ПОНЯТИЕ МАКЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННО ПРИКЛАДНОМ 

MODEL CONCEPT IN ART DECORATION 

 

Аннотация: Бул макала көркөдмөп жасалгалоонун түрлөрүн, өздүк эмгектик ишти эл 

алдында тааныштыруу, керектөөсүн калыптандыруусу жана чыгармачылыкка болгон 

кызыгууну өркүндөтүү көрсөтүлдү. Техникалык конструкциялоо чыгармачылык менен 

объектти түзүүгө, ал эми көркөм конструкциялоо - макеттин образынын, тең 

салмактуулугунун, шайкештигинин жана түс боюнча тариздөөнүн бүтүн предметтик 

формасын түзүүгө багытталды.  

Аннотация: В данной статье раскрыты виды художественно прикладных искусства. 

Статья знакомит с понятием макета в художественно прикладном искусстве.  Важное значение 
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имеет технологическое конструирование, которое направлено на создание  целостной 

предметной формы, с учетом уравновешенной гармонии и цветовой колористикой. 

Annotation: This article presents the types of art decoration, the introduction of personal 

work to the public, the formation of needs and the development of interest in creativity. Technical 

design is aimed at creatively creating an object, and artistic design is aimed at creating a whole subject 

form of image layout, balance, harmony and color design. 

Негизги сөздөр: көркөмдөп жасалгалоо, макет, ланшафттык макеттер, макеттөөдөгү 

түс, конструктордук жөндөмүүлүк, технологиялык этап, форма, пропорциялар, ыргак, 

масштаб, силуэт, симметрия.  

Ключевые слова: Художественное оформление, цвет в макетировании, 

конструкторские способности, форма, ритм, технологический этап. 

Keywords: decoration, layout, landscape, color, design skills, technological stage, shape, 

proportions, rhythm, scale, symmetry. 

 

Көркөмдөп-жасалгалоо өнөрүн үйрөтүү акыл жагынан өнүктүрүүчү таасирин камсыз 

кылуу үчүн, студенттердин болгон мүнкүнчүлүктөрүнө бардык жагынан таянууга толук жөнү 

бар жана педагогикалык жактан маанилүү [1].  

Алсак, практикалык ишти үйрөтүүдөн мурда, педагог студенттерге даярдалуучу 

буюмдардын түзүлүштөрүн алдын ала ой менен элестетилген түспөлүн калыптандыруу 

методикасына ээ болуу зарыл. Буюмдарды даярдоонун технологиясы эмгек операцияларын 

аткаруунун тартиби өзүлөрүнүн жүмушчу ордуларында же коллективде жүргүзүлөт. 

Көркөм-жасалга колдонмо өнөрдүн кандай гана түрүн көркөмдөп жасабайлы, 

студенттерге эстетикалык тарбия берүүдө, логикалык ой жүгүртө билүүгө, салыштырууларды, 

анализдөөнү, өзүн-өзү билимин баалоосу каралат. Ал студенттердин таанып-билүү 

жөндөмдүүлүктөрүн, кабыл алуу, эске сактоо ж.б. ушул сыяктуу ишмердүүлүктөрдү үйрөтөт. 

Көркөм-жасалга колдонмо өнөр чыгармаларында өзүнө көңүл бурдурган негизги 

компоненттердин бири форма болуп саналат. Анда бир нече мүнөздөмө түптөлөт: ал көп 

жагынан адистик багытын аныктайт, чебердин оюн чагылдырат, өзүнчө символ катары кызмат 

кылат. Көркөм –жасалга колдонмо өнөрдө таасирдүүлүктүн негизги каражаттары алгач 

жаратылышта белгиленип, кийин гана көркөм - жасалга чыгармаларында чагылдырылган түс, 

форма, пропорциялар, ыргак, масштаб, силуэт, симметрия, фактура болуп саналат [6]. Муну 

макети көркөмдөп жасалгалоо мисалында алып карасак. 

Макет байыркы замандардан бери белгилүү. «Макет» сөзү италия жана француз 

тилдеринен которгондо сомо дегенди билдирет, башкача айтканда, өлчөмдөрү кичирейтилген 

мейкиндиктеги сүрөтү. Байыркы усталар чиймелер менен иштеген эмес, өздөрүнүн улуу 

чыгармаларын макеттин жардамы менен жаратышкан деген ойлор айтылган. Буга окшош 

программаларды Вальтер Гропиус башында турган немец архитекторлору иштеп чыгышкан [ 

Макет жасоо процессинде студенттер чыгармачылыктын тилин гана үйрөнбөстөн, 

ишке болгон өздөрүнүн чыгармачылык методорун дагы өнүктүрүшөт. Макетти көркөмдөп-

жасалгалап иштөөдө эң ыңгайлуу каражаттары болуп картон жана кагаз эсептелинет. Алар 

макеттин бекемдигин камсыздап, студенттердин иштөөсүндө кескенге жана чаптаганда оңой 

болуп, чыгармачылык идеяларын ишке ашырууга мүмкүндүк берет.  

Макетти окутуунун максаты: 

- студенттердин көркөмдөп жасалгалоодогу чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн 

калыптандыруу. 
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Бул максатты жүзөгө ашыруу үчүн төмөндөгү милдеттерди чечүү керек: 

Билим берүүчүлүк: 

 - көркөмдөп-жасалгалоодогу техникалык объекттерди конструкциялоого үйрөтүү; 

- моделдөө чөйрөсүндөгү адабияттарды жана интернет - ресурстарды пайдаланууга үйрөтүү; 

Өнүктүрүүчүлүк:  

- студенттердин чыгармачылык ишмердүүлүгүн өркүндөтүү жана активдүү ишке тартуу; 

- техникалык тапшырмаларды аткарууда сызуу, чийүү жөндөмүн өнүктүрүү; 

- топтордо иштөө жөндөмүн өнүктүрүү; 

Тарбиялык: 

 - топтук иште коммуникативдик сапаттарга тарбиялоо; 

- аткарган иштердеги өз алдынчалуулукка тарбиялоо; 

- эстетикалык маданиятка тарбиялоо; 

Мотивациялык: 

 - өздүк эмгектик ишти эл алдында тааныштыруу, керектөөсүн калыптандыруу;  

- чыгармачылыкка болгон кызыгууну калыптандыруу; 

Эмоциалдык:  

-  кубанычтуу маанайды жаратуу; 

- студенттердин психикалык - эмоциялык абалын жакшыртуу; 

- топто жагымдуу маанайды түзүү; 

Технологиялык процесс-бул техникалык жана көркөм конструкциялоонун бүтүндүгү, 

долбоордун эң эмгек сыйымдуу жана жоопкерчиликтүү бөлүгү, анткени материалдык ишти-

макетти түзүүнү карайт. Техникалык конструкциялоо чыгармачылык менен объектти түзүүгө, 

ал эми көркөм конструкциялоо-макеттин образынын, тең салмактуулугунун, шайкештигинин 

жана түс боюнча тариздөөнүн бүтүн предметтик формасын түзүүгө багытталган.  

Технологиялык этаптын максаты: макеттин элементтерин даярдоодо эмгек сыйымдуу 

операцияларды сапаттуу жана туура аткаруу, алкакка бөлүкчөлөрдү орнотууда түс 

айкалыштарын тандоо жана жасалгалоо. 

Конструктордук тапшырманы чечүү процесси-бул техникалык жана көркөм 

конструкциялоонун бүтүндүгү. Техникалык моделдөө объектин формасын, анын тең 

салмактуулугун, шайкештигин жана түс тариздөөсүн эске алуу менен функционалдык-

материалдык негизинде объекттин моделин түзүүгө багытталган.  

Көркөмдөп-жасалгалоо макетинде көп учурларда түстөр пайдаланылат. Кагазды тонго 

келтирүү үчүн акварель боектору колдонулат, ал эми каныккан, коюу түс алуу үчүн-гуаш боек 

же тушь колдонулат.  

Композицияны түзүүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрү, көркөмдөп-жсалгалоогу 

композициянын мазмуну менен шартталган, бүтүн бир форманын көркөм-сүрөттөө 

системасын камтыйт. Копозициянын негизги мыйзам ченемдүүлүктөрүн билбей туруп, өздүк 

көлөмдүк-мейкиндиктик композициянын макетин түзүү мүмкүн эмес. Негизги 

түшүнкүтөрдүн дагы бири ритм. 

Ритм сөзү байыркы грек сөзүнөн алынып бизче которгондо «ыргак» же «кылка» 

дегенди билдирет, башкача айтканда, кайсы бир бүтүн бир нерсенин айрым бөлүктөрүнүн 

ортосундагы макулдашылган өлчөмдүүлүктү билдирип турат. «Ритмдин» жеке варианты 

«метр» деп аталат. Метрдик катарда формасы, өлчөмү, фактурасы, түсү өзгөрбөгөн бир эле 

элементтер кайталанат. Алар бири-биринен бирдей жана өзгөрбөгөн аралыкта жайгашкан. 

Мындай метр жөнөкөй деп аталат [7].  
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Татаал метрдик катар бир же андан көп метрдик катарларды коюу же айкалыштыруу 

жолу менен бир көлөмдүк-мейкиндик композицияда түзүлөт. Ал бизди курчап турган 

дүйнөдөн байкоого жүргүзүүгө болот. Окуу аудиториясында болуу менен биз бир эле 

формадагы, өлчөмдөгү, түстөгү, бири-биринен бирдей аралыкка коюлган столдорду жана 

отургучтарды көрөбүз. Аудиториянын терезеси аркылуу биз көчөнүн каршы тарабында 

жайгашкан имараттын фасадын көрөбүз, ал эми анда бири-биринен бирдей узундуктагы дубал 

менен бөлүнгөн, формасы жана өлчөмү боюнча бирдей терезелерди көрөбүз, булар ритимдик 

жашоодогу мисалдары катары кароого болот..  

Макеттөөдөгү түс. Адамдын чөйрөнү көрүп кабылдоосунун маанилүү факторлорунун 

бири түс болуп саналат. Жасалгалоодо түстүн таасирдүү мүмкүнчүлүктөрү, анын адамга 

эмоционалдык таасир этүүсү, формага жана мейкиндикке таасир берүүчү жөндөмдүүлүгү 

кеңири пайдаланылат. Түс адамдын жашоосунда олуттуу ролду ойнойт, ошондуктан аларды 

күнүмдүк жашоодо, ошондой эле чыгармачылык милдеттерди чечүүдө пайдалана билүү керек.  

1810-жылы Вольфганг Гете «Түстүн табияты жөнүндө эмгегин» жарыялаган. В. Гете 

физикалык жана психологиялык аспекттерди эске алуу менен, түскө комплекстүү мамиле 

кылган. Ал контраст феноменин ачкан жана сары түстөгү объект кызгылт көк көлөкөгө, 

кызыл-жашыл, кызгылт, сары-көк көлөкөгө ээ болоорун аныктаган. Бул контрасттуу 

түстөрдүн үч жубунун негизинде В. Гете алты түстүү айлананы алган, анда карама-каршы 

(кошумча) түстөр бири-бирине каршы турган. Бул айлана сүрөтчүлөр үчүн негизги көрсөткүчү 

болуп эсептелинген [3]. 

Ландшафттык макеттер – бул көркөмдөп-жасалалоодо адам өзү үчүн жараткан жасалма 

чөйрө, аларга бакчаларды жасалгалоо иштери кирет [6]. Татаал рельефти көрсөтүү керек 

болгондо, бирдей орто аралык аркылуу горизонталдуу тегиздиктер менен шарттуу бөлөбүз 

жана аларды биринин үстүнөн бирин монтаждайбыз.  

Макетте рельефти көрсөтүүнүн көптөгөн жолдору бар. Алардын айрымдарын мисал 

келтирели.  

Эгер макет калың картондон аткарылса жана рельеф кыйла жалпак болсо, анда 

рельефтин тегиздиктери бири-бирине чапталышы мүмкүн. Эгер макет кагаздан жасалса жана 

рельефтин бурчу бийик болсо, анда аны биринин үстүнөн бирин көтөрүлгөн өзүнчө 

тегиздиктерден даярдоо керек. Бул үчүн каттап калыңдыктагы кагаз тилкелерин пайдалануу 

менен жасаса болот. Рельефти көрсөтүүнүн бул ыкмасы бизге макеттин астынын баскычтуу 

бетин алууну шарттайт [4]. 

Татаал көлөм-мейкиндик композициясы (ландшафттык макет) катары рельефти 

аткаруу менен, макеттөө көндүмдөрүнө ээ болушат. Ландшафттык композицияга карата 

жалпысынан көлөм-мейкиндик, композициясына карата талаптар коюлат. Атап айтканда: 

бүткөрүлгөн макет композициялык бүтүндүккө, таасирдүүлүккө жана образдуулукка ээ 

болушу керек.  

Ошондой эле ландшафттык макеттерге адамдын моделин дагы жайгаштырууга болот. 

Бак-дарактардын, бадалдардын ж.б. элементтердин формасы долбоорлонгон объекттин 

образында түптөлгөн жалпы көркөм ойду баса көрсөтүү менен иштелет. Түс маанайды, 

мейкиндиктин формасын чагылдырууга, кыймылды уюштурууга жардам берип, ачык түстөр 

мейкиндиктүү формалардын өлчөмүн бузуп коюшун эстен чыгарбоо абзел.  

Тематикалык макеттөө – бул көлөм мейкиндик, ой жүгүртүүсүнүн өнүгүшүндөгү 

маанилүү учурду тематикалык макеттөө ээлейт. Ал макетти даярдоонун техникалык 

көндүмдөрүн өздөштүрүүгө, композициялык түзүлүштүн негизги мыйзам ченемдүүлүктөрүн 
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үйрөнүүгө жардам берет, чыгармачылык ой жүгүртүүнү жана өз алдынча иштөөгө, 

өнүктүрүүгө шарт түзөт. Жеке тажрыйбага ээ болбой туруп, композициянын билимине ээ 

болуу дээрилик мүмкүн эмес [5].  

Макеттик моделдөө процесси эки бөлүккө бөлүнөт: чыгармачылык изденүү процесси 

жана чечимдин акыркы жыйынтыгы. Биринчи этапта эскиз жасалат. Анда жалпы форманы 

издөө, бөлүктөрдү алмаштыруу, түстү жана фактураны тандоо орун алат, башкача айтканда 

образды ачуу каражаттары тандалат [8].  

Эскиздик вариантта шайкеш чечимдерди алгандан кийин, макетти аткарууга 

киришүүгө болот. Көлөм-мейкиндик моделдөө үчүн темалар ар кандай болушу мүмкүн. 

Мисалы, «Менин болочоктогу үйүм», «Балдар аянтчасы», «Карама-каршы туруу» жана башка 

ушул сыяктуу темалар болушу мүнкүн. 

Студенттердин конструктордук жөндөмүн өстүрүш үчүн, мейкиндикте элестетүүлөр, 

башкача айтканда өз алдынча иштөөсү каралат. Комбинатародук билимдери жана 

жөндөмдөрүнүн, практикалык ишке кызыгуусунун өнүгүшү маанилүү, анткени бул процессте 

студенттердин байкагычтыгы, практикалык иштердин жыйынтыгын пайдалана билүүлөрү 

өнүгөт.  

Көркөмдөп-жасалгалоодо буюмдарды жана жумуштарды аткарган кезде ээ болгон 

негизги билимдердин төрт группасынын бирдиктүү комплексинин айырмалап берилишин 

ичине камтыйт: 

1. Жасала турган эмгек аракеттерин алдын ала пландаштыруу, башкача айтканда буюмдардын 

түзүлүшүн ойлоп табуу, тетиктердин материалдарына же жайылмаларына жөнөкөй 

ченөөлөрдү жана эсептөөлөрдү жүргүзүү менен белгилөө; 

2. Белгиленген планды аткарууда, материалдарды иштерүү, бөлүктөрдү даярдоо 

процесстеринде аспаптар менен туура иштөө жолдоруна ээ болуу, жетишпеген жактарын 

табуу жана аны оңдоо, натыйжага жетүү жана пайдалануу; 

3. Эмгек маданиятынын негизине ээ болуу, техника коопсуздугун, эмгек гигиенасынын 

эрежелерин сактай билүү, өздөрүнүн жумуш ордуна жана коллективде так, таза, тыкан иштей 

билүү, материалдарды, эмгек күчүн үнөмдөй билүү; 

4. Башка предметтерден алган билимдерин эмгекте колдонуп, чыгармачылык деңгээлин 

кеңейтүү, материалдардын касиети, аспаптардын иштеши жөнүндө техникалык 

маалыматтарды алуу, өздөрүнүн эмгек тажрыйбаларын улуу педагогдордун эмгектеринен 

окуп үйрөнүп, жеңил түшүнүүсү менен байланыштыра билүү. 

Макетти көркөмдөп жасалгалоо менен маданиятка кооздуктун, сулуулуктун 

мыйзамдары аркылуу ойлоп табуу мүнкүнчүлүктөрү өркүндөп, чөйрөгө жана коомго таасирин 

тийгизет, чыгармачылык жөндөмдүүлүгү өркүндөйт. 
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Аннотация: Макалада элибиздин дүйнөсүн, турмушун, тарыхын аныктаган казактын 

салттуу музыкалык аспаптарынын кайталангыс маданий мурасы тууралуу айтылат. 

Аннотация: В статье рассказывается об уникальном культурном наследии казахских 

традиционных музыкальных инструментов, определяющих мир, жизнь и историю нашего 

народа.  

Abstract: In this article, the ensemble contains a new repertoire rhat analyzes and delelops 

the aesthetic idea of the performer, while at the same time improving it.   

Негизи  сөздөр: маданий мурас, каада-салт, фольклор, музыка, руханий баалуулуктар. 

Ключевые слова: культурное наследие, традиции, фольклор, музыка, духовные 

ценности.  
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        Казахские традиционные музыкальные инструменты являются уникальным культурным 

наследием, определяющее характер, быт и историю нашего народа.  Существует множество 

образцов наших традиционных музыкальных инструментов, история которых восходит к 

древнетюркским временам и еще дальше к эпохам гун и саков.    

        Казахские музыкальные инструменты имеют свои традиции звучания и исполнения.  Это 

духовное и культурное наследие традиционной музыки нашего народа, передающееся от отца 

к сыну и сохраняющееся на протяжении многих веков.    


