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АЛҒЫСӨЗ 

Бүгінгі таңда жаһандану жағдайында қазіргі қоғам дамуының маңызды 
белгісі техникалық және кәсіптік білім берудің рөлін арттыру болып табылады. 
Қазіргі жағдайда жоғары білікті және бейімделетін орта буын маманына 
қажеттілік туындайды. Кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігі мен 
инновациялық технологиялардың дамуы «Өнеркәсіптік өнімдердің дизайны» 
мамандығын жаңа жоғары деңгейге шығарады. Осы мамандықтың негізінде 
болашақ құзіреттіліктер қалыптасады: аддитивті технологиялар бойынша маман, 
3D басып шығаруды жобалаушы, үй роботтарын жасаушы және т. б.  

Оқу құралының негізгі мақсаты – кәсіптік білім беру мен оқытудың 
сапасын қамтамасыз ету. 

Әр бөлім типтік оқу жоспарының модульдеріне сәйкес жасалады. Оқу 
құралы негізгі оқулықтарға қосымша болып табылады. 

Оның өзектілігі кәсіби модульдер негізінде құрылған бөлімдермен 
танысқаннан кейін студенттер өнеркәсіптік дизайнерге қажетті құзыреттер 
туралы жалпы түсінік алады. 

Негізгі міндеттері осы құралы болып табылады: 
- студенттердің шығармашылық әлеуетін дамыту; 
- өнеркәсіптік бұйымдардың дизайнерлерін дайындау саласында 

инновациялық технологиялар мен құралдарды қолдану; 
- нақты жұмыспен байланысты әдістерді қолдана отырып, алынған 

теориялық білімді практикада сауатты қолдану дағдыларына үйрету; 
- өнеркәсіптік дизайнер шешетін міндеттерге көп жоспарлы тәсілді 

қолдану, мысалы: өнімнің тұтынушылық қасиеттерін қалыптастыру, өнімнің 
эстетикалық сапасын ескере отырып, қосымша құн құру; 

- өнеркәсіптік дизайн саласындағы жаңа құзыреттерді дамыту және 
трансформациялау. 
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1-БӨЛІМ. БЕЙНЕЛЕУ ТӘСІЛДЕРІНІҢ ҰҒЫМЫ МЕН ТҮРЛЕРІ 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімді оқып болған соң білім алушылар: 
1) сурет және кескіндеме техникасында эскиздік суреттерді, эскиз-

макеттерді орындауға міндетті. 
2) бірнеше объектілердің құрамын құру, негізгі және екінші ретті бөліп 

алу, осы негізде курстық жұмысты орындау. 
3) композиция үшін үйлесімді түстер палитрасын таңдаңыз. 
4) өнер мен дизайнның тарихы мен теориясы бойынша білімді 

практикалық және кәсіби қызметте қолдану. 
Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер өнердің барлық 

түрлерінің негіздерін жүйелі түрде зерттей білу дағдыларын игеруі керек, 
теориялық материалды талдай және жүйелендіре білуі керек және әртүрлі 
техникадағы әртүрлі нысандарды бейнелей білуі керек және өнеркәсіптік 
дизайндағы негізгі композициялық заңдарды түсінуге дайын болуы керек. 
Эскиздік композицияларды сурет пен кескіндеменің әртүрлі техникасында 
әлемдік өнердің тарихына және қазіргі заманғы дамуына енуді ескере отырып 
орындау мүмкіндігі қажет. 

Қажетті оқу материалдары 
Жалпы дәптер, қалам, қарапайым қарындаш, А3 пішіміндегі қағаз 

папкасы; қара тушь, рапидограф, қауырсын, гуашь, акварель, қылқалам, су, 
түрлі-түсті қарындаштар, пастель, фломастерлер, өшіргіш, қайшы, сызғыш, 
компас. 

Кіріспе 
Бұл бөлімде өнеркәсіптік өнімді жобалау жүйесіндегі дизайнның рөлі 

ашылып, отандық дизайнның қалыптасуы мен даму тарихынан алынған 
мәліметтер келтірілген. Бөлімде перспектива туралы заңды құру кезінде 
қолданылатын сурет негіздері, кескіндеме ұғымы және түстану негіздері, 
тақырыптық дизайн объектілерін жобалау кезінде қолданылатын 
композицияның негіздері туралы ақпарат берілген. Нақты мысалдарда 
композицияның тұтастығы мен бірлігі, ансамбльдің құрылу заңдылықтары, 
үлкен және кіші нысандардың формаларын құру, олардың тектоникасы, 
масштабы, пропорционалдылығы, сондай-ақ олардың қоршаған ортамен 
байланысы мәселелері талқыланады. Ортогональды проекциялардағы объектінің 
бейнесі деген ұғым берілген.  

Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: геометриялық пішіндерді 
құру принциптерін, заттарды бейнелеу кезінде жарық пен көлеңкенің 
перспективасы мен таралу заңдылықтарын, қара-ақ графика тәсілдерін, 
заттарды, қоршаған ортаны бейнелеу заңдылықтарын, адам фигураларын; 
түстермен жұмыс істеудің теориялық негіздерін, түстерді қабылдау 
психологиясының ерекшеліктерін және оның символикасын, 
композициялардағы түстерді үйлестірудің теориялық принциптерін меңгереді. 
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1.1. Өнеркәсіптік дизайн туралы жалпы мәліметтер 
 

"Өнеркәсіптік дизайн" дегеніміз не? Айта кету керек, іс жүзінде көптеген 
адамдар "өнеркәсіптік дизайн" деген не екенін нақты түсінбейді. Төменде 
дизайндағы осы бағыттың тұжырымдамасы туралы мамандардың мәлімдемелері 
берілген: 

1. Industrial design (ағылш.) мақсаты – өнеркәсіп өндіретін заттардың 
формалды сапасын анықтау болып табылатын шығармашылық қызмет болып 
табылады. Пішіннің бұл қасиеттері тек сыртқы келбетке ғана емес, негізінен 
жүйені өндіруші мен тұтынушы тұрғысынан біртұтас бірлікке айналдыратын 
құрылымдық және функционалды байланыстарға да қатысты. Дизайн 
өнеркәсіптік өндіріс әсер ететін адамның қоршаған ортасының барлық 
аспектілерін қамтуға тырысады. Т. Мальдонадо (дизайнер және дизайн 
теоретигі, суретші, мұғалім, Ульм дизайн мектебінің жетекшісі, ИКСИДТІҢ 
Президенті. 1922-2018 жж.)  

2. Industrial design  - бұл адамның материалдық және рухани 
қажеттіліктерін толық қанағаттандыратын үйлесімді пәндік ортаны 
қалыптастыру болып табылатын шығармашылық қызмет. Бұл мақсатқа 
өнеркәсіптік өндіріс құралдары жасаған заттардың ресми қасиеттерін анықтау 
арқылы қол жеткізіледі. Нысандардың осы формальды қасиеттеріне олардың 
сыртқы түрінің қасиеттері ғана емес, сонымен қатар жүйеге өндірістің 
тиімділігін арттыруға ықпал ететін қажетті функционалды және композициялық 
бірлік беретін құрылымдық байланыстар жатады. Ю. Б. Соловьев (кеңестік және 
ресейлік дизайнер, КСРО дизайнерлер Одағының құрушысы және төрағасы. 
1920-2013 жж.) 

3. Өнеркәсіптік дизайн-бұл арнайы орналасу әдісіне негізделген, сонымен 
қатар сапалы әсер ғана емес, сонымен қатар белгілі бір әлеуметтік салдары бар 
қызмет. Н. Воронов (кеңестік және ресейлік өнертанушы, тарих ғылымдарының 
кандидаты, профессор, Суретшілер одағының, Дизайнерлер одағының мүшесі, 
дизайн бөлімі бойынша Ресейдің мемлекеттік сыйлықтары жөніндегі 
комиссияның мүшесі. 1924 -2002 ж.) 

4. Өнеркәсіптік дизайн, ең алдымен, өнімнің бейнесін жасайтын және оны 
өндіру мен жылжытудың кешенді жобасы болып табылатын қызмет саласын 
білдіреді. Сонымен қатар, өнеркәсіптік дизайн өнімнің бейнесін қалыптастырып 
қана қоймай, оны пайдалану ыңғайлылығын, оны өндіру мен жобалаудың 
технологиялылығын қамтамасыз етеді. Өнеркәсіптік дизайнды тауарлар мен 
қызметтерді өндіру және жылжыту саласындағы тұтас эстетикалық және 
эргономикалық субъектілік-объектілік ортаны ұйымдастыру құралы ретінде 
қарастыруға болады. М. Межанский (кәсіпкер, бизнесмен, дизайнер) 

5. Өнеркәсіптік дизайн-өнеркәсіптік бұйымдар мен бұйымдар жүйелерінің 
эстетикалық тартымдылығын, тиімділігін, пайдалану, пайдалану, қызмет 
көрсету, жөндеу және кәдеге жарату ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған жобалау қызметі. Г. М. 
Зараковский (ресейлік эргономист, психология ғылымдарының докторы, 
медицина қызметінің полковнигі, Ресей Федерациясының ғылым мен 
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техниканың құрметті қызметкері, мемлекеттік қорғаныс сыйлығының лауреаты. 
1925-2014). 

6. Өнеркәсіптік дизайн-бұл жоғары эстетикалық және эргономикалық
қасиеттер беру, олардың адам мен қоғаммен өзара әрекеттесуін үйлестіру 
мақсатында өнімдердің экономикалық және экономикалық әлеуетін анықтайтын 
жоғары технологиялық, техникалық тұрғыдан күрделі өнімдерді әзірлеу немесе 
жобалау бойынша нақты қызмет саласы. Е. В. Жердев (өнертану докторы, 
Мәскеу мемлекеттік көркем-өнеркәсіп академиясының профессоры. С. 
Строгонов). 

7. Өнеркәсіптік дизайн-бұл жаппай өндіріске арналған өнімдерді талдау,
құру және дамыту тәжірибесі. Өнеркәсіптік дизайнның мақсаты-мұндай 
өнімдерді жақсы сатуға және ақылға қонымды пайда алуға мүмкіндік беретін 
бағамен өндіруге мүмкіндік беретін үлкен инвестициялар жасалғанға дейін 
сәттілікке кепілдік беретін нысандарды құру.  

8. Өнеркәсіптік дизайн-бұл көп салалы қызмет, яғни жаңа өнімді дамыту
және ойлап табу мүмкіндігі. Джованни Баттиста Фарина (итальяндық 
автомобиль дизайнері және инженер, Pininfarina дене және дизайн фирмасының 
негізін қалаушы. 1893 – 1966 жж.). 

Өнер мен дизайн тарихының дамуын білудің маңызды факторы-
Германияның Баухаус мектебінің негіздері мен философиясын зерттеу, оған XIX 
ғасырда Англияда жұмыс істеген Уильям Морис айтарлықтай әсер етті, ол форма 
мен функцияның арасында айырмашылық болмауы керек деп сендірді. Ол 
сонымен қатар өнер қоғамның қажеттіліктері мен қажеттіліктерін 
қанағаттандыруы керек деп сендірді. Осы тұрғыда "халықаралық стиль" деп те 
аталатын Баухаус стилі сәулет өнеріне де, өнердің басқа түрлеріне де тән әр түрлі 
әшекейлер мен ою-өрнектерді қабылдамады [1, 2]. 

Мектептің идеялық ұйымдастырушысы және бірінші жетекшісі Вальтер 
Гропиус болды, ол өзінің пікірлестерімен дизайндағы көркемдік бейнені 
құрудағы негізгі ұстанымдарды дамытуда философиялық жолды 
қалыптастырды: "әр пән өзінің практикалық функцияларын орындауы және 
ыңғайлы, қол жетімді және әдемі болуы керек". 

"Дизайн" термині жүз жыл бұрын дәл осылай белгіленбеген. Бірақ, 
"Баухаус" мектебінің идеялары мен философиясының үйлесуі бүгінде кең 
таралған жаңа тұжырымдаманың қалыптасуына түрткі болды, мектеп жаңа 
стилистикалық Тұжырымдаманың философиясын алғашқылардың бірі болып 
қалыптастырды. Осы сәттен бастап терминнің анықтамалық нүктесі басталады: 
дизайн [2, 3]. 

Дизайнның пайда болуы, ең алдымен, нарықта жаппай сериялық 
өнімдердің пайда болуымен байланысты: осы сәттен бастап сатып алушы 
объектінің утилитарлық мақсатына емес, оның қосымша мүмкіндіктері мен 
сапасына қызығушылық танытады. Қазіргі уақытта, мысалы, барлық 
шығарылған Теледидарлар кескіннің айқындылығы мен дыбыстың тазалығын 
қамтамасыз ете алады. Бірақ кез-келген модель заманауи интерьерге үйлесімді 
бола ала ма? Оның дизайны кейбіреулер үшін тым қатты болып көрінбейді ме, 
ал басқалары үшін тым кедей емес пе? Нысанның қазіргі ортаға бейімделу 
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қабілеті және оның әртүрлі адамдардың моральдық-этикалық идеяларына 
сәйкестігі теледидардың кескін аудармашысы ретіндегі тікелей функциясымен 
ешқандай байланысы жоқ екенін байқауға болады. Дизайнер тұтынушы үшін 
маңызды мәселелерді шешпейді. Олардың шешімі дизайнерге жүктелген. 

Одан да күрделі факторлар күнделікті өмірдің шекарасынан тыс жерлерде 
өнімді жобалауға әсер етеді. Басқару панельдерін, өндірістік жабдықтарды, 
күрделі ақпараттық жүйелерді және басқа да заманауи технологияларды 
пайдалану кезінде эргономикалық проблемалар өте маңызды. Мұнда адам ағзасы 
ұшырайтын психофизикалық жүктемелерді ескеру қажет. Себебі, техника 
көбінесе оның жетілмегендігі себебінен емес, оған қызмет көрсететін 
адамдардың мүмкіндіктері нашар, дәлірек емес, жан-жақты ескерілмегендіктен 
қалыпты жұмысын тоқтатады. 

Өнім мен ортаның стилистикалық бірлігі мәселесін шешетін суретші-
декоратордың және заманауи дизайн жүйесінде өзінің нақты міндеттерін шешуге 
арналған жаңа профильдегі дизайнер-маманның ерекшелігі айқын көрінеді. 

Дизайнер "Адам – зат – қоршаған орта" күрделі жүйесін толығымен 
қарастыруға жауап береді, сондықтан оған әртүрлі профильдегі мамандар 
арасында кәсіби топтарда сәтті жұмыс істеуге мүмкіндік беретін әртүрлі 
дағдылар мен білімге ие болуы керек. 

Белгілі бір мәселені шешудің кешенді тәсілін басшылыққа ала отырып, 
дизайнер белгілі бір саладағы әр маманға нақты тапсырмалар беріп, қоюы керек. 

Дизайн іс-әрекетінің күрделілігі мен нақты жаңалығы дизайнерлік білім 
беру жүйесінде өз ізін қалдырды, осы салада әлі шешілмеген мәселелерді алға 
тартты. Оқу кезінде көркемдік, инженерлік пәндер мен аналитикалық 
курстардың механикалық байланысы болашақ дизайнерге оның қызметіне 
қажетті қасиеттерді әлі қамтамасыз етпейді. Енді жаңа және дәстүрлі пәндердің 
арақатынасы, оларды нақты түсіндіру және қайта бағдарлау өлшемі, интуитивті 
принцип пен аналитикалық ойлау аппараты студенттерін тәрбиелеудің жолдары 
мен әдістері сияқты негізгі мәселелерді шешудің уақыты келді. Кешенді 
міндеттер мен тақырыптарды әзірлеу және шешу кезінде шығармашылық және 
өндірістік практикада аса қажетті зерттеу дағдылары мен ұжымдық жұмыс 
әдістерін дарыту проблемасы ерекше атап өтіледі [4]. 

"Өнеркәсіптік дизайн – бұл міндеттер мен проблемаларды шешуге 
бағытталған, инновацияларға, бизнесті сәтті құруға әсер ететін және озық 
өнімдер, жүйелер мен қызметтерді құру арқылы өмір сүру сапасын жақсартуға 
әкелетін стратегиялық процесс" бұл анықтама 1997 жылғы World Design 
organization 29-шы съезінде қабылданды, ол кезде әлемдік мәдениет өнеркәсіптік 
дизайнның 90 жылдығын атап өтті – өнер мен техниканы біріктіретін ерекше 
құбылыс [4, 5]. 

Дизайн жаппай өндіріс өнімдерін тұтынушылар үшін тартымды және 
өндірушілер үшін пайдалы етеді. Шыны сияқты қарапайым немесе автомобиль 
сияқты күрделі заттардың дизайнын, материалдары мен пішінін шебер үйлестіре 
отырып, дизайнерлер оларды арзан, қолдануға ыңғайлы және қауіпсіз, көзге 
тартымды және жанасуға жағымды етуге тырысады... 

Дизайн болмаған кезде бұл қалай аталды – жабайы дизайн, алдын-ала 
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дизайн, тотем-дизайн, миф-дизайн? Мұның бәрі сол уақытқа, рухани және 
материалдық мәдениетке сәйкес дамыды. 

Дизайн-бұл бір ғана ұғым, және ол біздің санамызға кіреді: жаппай және 
элиталық дизайн, китч, сәндеу, поп-дизайн, жеке өнер дизайны, қалалық 
қоғамдық өнер, сәулет дизайны, өнеркәсіптік дизайн, веб-дизайн, графикалық 
дизайн, қолөнер дизайны, тарихи футур-дизайны, болашақтың болжамды 
дизайны, фито-дизайн, коммерциялық жарнамалық дизайн, ақпараттық 
бағдарламалық жасақтама және мәтіндік дизайн, бренд дизайны[5].  

Безендірушілер мен бутафорлар өз заттарын сәндейді, бірақ дизайнер 
ауқымды және әртүрлі жоспарлай білуі тиіс, өзінің болашақ жаратылысының 
өзінің тіршілік ету ортасында қалай әрекет ететінін, оның қоршаған ортаға қалай 
әсер ететінін және қоршаған ортамен қалай қарым-қатынас жасайтынын алдын 
ала елестетуі тиіс, ал ең бастысы, дизайнер заттарға осы жаратылыс арналған 
адамға немесе адамдар тобына барынша рақат беруі тиіс. Дизайнер идеяның 
тазалығын сақтауға міндетті-пішін, материал, суперграфия, яғни барлық 
компоненттер үшін функционалды негіздеме. Ақыр соңында, ол жасаған 
нәрсенің қажеттілігін болжау. 

Дизайнер затты жасау кезінде нені білуі керек? Тұрмыс, этнография, 
демографиялық ахуал, тұрмыс әлеуметтануы, психология, физиология, 
медицина, эргономика, заттарды жасау технологиясы, материалдардың 
қасиеттері, мүмкін болатын инженерлік және конструкторлық шешімдер, 
полиграфия. Бұл дүниеде бәрі бір-бірімен байланысты және адам оны түп сана 
деңгейінде қабылдайды. Түс мәселесі, мысалы, психологияның тереңдігіне енеді. 
Жасыл бөлмелерде қандай да бір себептермен суық тиеді, ал сары түске боялған 
қорапты сол салмақтағы сұр қорапқа қарағанда көтеру оңай. 

Көптеген ғасырлар бойы адамның заттық-кеңістіктік ортасы қолдан 
жасалған, оны қоршап тұрған барлық заттар қолөнершілердің қажырлы және 
ұзақ жұмысының нәтижесі болды. Кез-келген затты жасау процесі қарапайым 
технологиялық схеманы ғана емес, сонымен бірге қасиетті әрекетті де ұстанды. 
Шебер өз жанын, тақырып өмірге толы әлем туралы идеяларды жұмысқа 
жұмсады. ХІХ ғасырдың басында бәрі басқаша болды.өнеркәсіптік жолмен 
жасалған жаппай тұтыну заттарын "өмірмен толтыру" қажеттілігі туындады. 
Заттық-кеңістіктік орта қолдан жасауды тоқтатты, оны машиналар жасайды. 
Машина жұмысы қолөнершінің жұмысынан бірнеше есе жоғары, бірақ сонымен 
бірге қолөнер шеберханасында затты мұқият толтырған "затты" машина жасаған 
мыңдаған заттардың әрқайсысына "қою" мүмкін емес. Белгілі бір схеманы 
басшылыққа ала отырып, оларды өнеркәсіптік өндірісте жүзеге асыру үшін 
объектілерді анимациялау үшін бұрын жасалған интуитивті әрекеттерді ресімдеу 
қажеттілігі туындады. Қолөнер өндірісі-қол еңбегі, қарабайыр құралдар, 
қарабайыр технология, аз сериялы өндіріс + адамның заттарға деген барлық 
қажеттіліктері ескерілді: пайдалылық, функционалды жетілу, ыңғайлылық, 
Сұлулық, экономикалық орындылық (қымбатшылық) қолөнершілер ежелден 
тұрмыстық заттарды өндірумен айналысқан. Қолөнерші дизайнер емес екені 
түсінікті. Қолөнерші бір нәрсені бірдей материалдан жасайды. Заттар жеке, 
эксклюзивті, қымбат (сапалы) болып шықты және аз мөлшерде шығарылды (бір 
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адам қанша игере алады). 
Индустриялық өндіру. Индустрияландыру ғасырының келуімен дизайнер 

машиналардың көмегімен басқа адамдар шығарған өнімдердің прототиптерін 
жасай бастады. Ерте дизайн практикасы өте қарапайым болды. Инженерлер 
өнімнің функционалдығы мен үнемділігімен айналысты, ал дизайнерлер оның 
эстетикалық келбеті үшін ғана жауап берді. Дизайнерлер заманауи өндіріс 
технологиясы мен материалдардың қасиеттерін алдын-ала зерттей отырып, 
жаппай машина жасаудың прототиптерін жасауы керек екені белгілі болды. 
Өнімдердің мақсаты мен оларды пайдаланудың қарапайымдылығы олардың 
сыртқы түріне ұқсас маңызды болды [6]. 

Көп ұзамай дизайнерлік фирмалар Штаттарға суретшілерді, дизайнерлерді, 
инженерлерді, сәулетшілерді және нарықты зерттеу мамандарын жалдай 
бастады. 1785 жылы Англияда индустриялық машина жасау өндірісі дами 
бастады – мамандану, тар кәсіби тәсіл, еңбек бөлінісі, ағындық. 

Дизайн кезеңі алдыңғы екі кезеңнің артықшылықтарын біріктірді. Дизайнер 
өнеркәсіптік өндірісте жұмыс істейді, әртүрлі материалдар мен технологияларды 
қолданады. Дизайнер жаппай өндіріспен және оның мүмкіндіктерімен 
байланысты. Сондай-ақ, авторлық дизайн және тақырыптық дизайн объектілері 
шектеулі авторлық жинақтарда сатылымға шығарылуы мүмкін деген ұғым бар. 

Дизайн мамандық ретінде пайда болды және ХХ ғасырда қалыптасты. Бірақ 
оның осы немесе басқа белгілері, тіпті тән көріністері қоғам дамуының басында 
да кездеседі. Дизайнның нақты туған күнін табу мүмкін емес, бірақ мамандық 
ретінде ол оның негіздері кафедрадан оқытыла бастаған кезде пайда болды және 
қоғам мойындаған тиісті дипломдарды беру дизайн саласындағы мамандарды 
қоғамға қажет басқа мамандықтардың өкілдерімен қатар қойды. Бүгінгі таңда 
дизайнсыз қазіргі қоғам енді ойланбайды. 

Дизайн мәселесіне арналған алғашқы зерттеудің авторы, ол ХХ ғасырдың 
басында ғана пайда болған "дизайн" ұғымын белсенді қолданды.дизайнның 
пайда болуымен қатар, ағылшын жазушысы және өнер теоретигі Герберт Рид 
(1934) болды. "Өнер және өнеркәсіп" атты еңбегінде ол дизайнды өнердің ең 
жоғары формасы ретінде қарастырады. Сол жылы сыншы, теоретик және дизайн 
практикасы Джон Глоагтың" өнеркәсіптік өнердің түсіндірмесі " шықты, ол 
дизайнды кез-келген басқа инженерлік операцияға тең келетін өндіріс 
процесінде әдеттегі техникалық операция ретінде түсінеді. Осылайша, "дизайн 
және өнер" мәселесін теориялық тұрғыдан түсінудің басынан бастап 
зерттеушілердің пікірлерінде түбегейлі қайшылық пайда болды: дизайн өнер ме, 
жоқ па? Мысалы, әйгілі итальяндық дизайнер Джио Понти кәсіби көркемдік 
мүмкіндіктері тұрғысынан дизайнға жақындайды және оның міндеті объективті 
дизайнның жаңа және әдемі бөліктері әлемін құруда көрінеді. 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
 
1. "Өнеркәсіптік дизайн"дегеніміз не? Дизайндағы осы бағыттың 

тұжырымдамасы туралы мамандардың қандай мәлімдемелерін білесіз? 
2. Өнер мен дизайн тарихының дамуын білудің маңызды факторы қандай? 
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3.Дизайнның пайда болуымен не байланысты? 
4. Пәндік дизайнның көркемдік бейнесін шешудегі функционализм 

идеяларын жариялаған Еуропадағы мектеп қалай аталды? 
5. Дизайнер деген кім? Ол қандай параметрлерге жауап береді?  
6. Өнеркәсіптік дизайндағы стратегиялық процесс нені көздейді? 
7. Дизайнер затты жасау кезінде нені білуі керек? 
8. Индустрияландыру ғасырының келуімен дизайнға байланысты қандай 

өзгерістер болды? 
9. Дизайн мәселесіне арналған алғашқы зерттеудің авторы кім? Оның 

жұмысында ерекше не болды? 
10. "Дизайн және өнер" мәселесін теориялық тұрғыдан түсінудің басынан 

бастап зерттеушілердің пікірлерінде түбегейлі қайшылық пайда болды: дизайн 
өнер ме, жоқ па? Ал сіз қалай ойлайсыз? Сіз үшін "дизайн"деген не? 
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1.2. Өнеркәсіптік дизайндағы өнер, ғылым және технология тарихы 

 
 

1.1-сурет. Бейнелеу өнерінің түрлері
 
 
 
 
 

 
 

1.2-сурет. Астана қаласының сәулет 
құрылысының үлгісі. 

 
ЭКСПО 2017 ғимараты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Өнер-бұл жалпы шығармашылық. 
Сізге қандай өнер түрлері белгілі? Бұл 
әдебиет, музыка, би, театр, кино және 
басқалар. Көрнекі түрде қабылданған 
шындықты бейнелейтін көркем 
шығармашылық түрлерінің белгілі бір 
тобы "бейнелеу өнері" терминімен 
анықталады. Бейнелеу өнерінің 
туындылары уақыт пен кеңістікте 
өзгермейтін тақырыптық пішінге ие. Ол 
екі немесе үш өлшемді кеңістікті қажет 
етеді. Қазіргі уақытта техникалық 
мүмкіндіктердің арқасында уақытша 
кеңістікті қамтитын өнер түрі пайда 
болды (бейне карта) (сурет 1.1). 

Бейнелеу өнері визуалды бейнелер 
арқылы шындықты көрсетеді: қоршаған 
әлемнің әртүрлілігі; адамның ойлары мен 
сезімдері. Бұл өзіңді және өзіңді танудың 
тәсілі. Ол үшін суретші жалпылау мен 
қиялды қолданады [9]. 

Бейнелеу өнерінің түрлері 
Сәулет-бұл адамдардың өмірі мен 

қызметі үшін ғимараттар мен 
құрылыстарды салу өнері. "Сәулет" сөзі 
грек тілінен шыққан "Архус" – негізгі, 
жоғары;" Тектонико " - құрылыс. Үш 
өлшемді кеңістікті қажет етеді (сурет. 1.2). 
Оның ішкі кеңістігі де бар-интерьер. 

Кескіндеме-бұл бояулар 
(темперамент, майлы бояулар, акрил, 
гуашь және т.б.) көмегімен жасалған 
бейнелеу өнерінің бір түрі. т. б.) (сурет 
1.3). 

Графика-бейнелеу өнерінің бір түрі, 
оның ішінде сурет. және басылған 
суреттер. "Графо" - жазу, сурет салу, сызу 
(сурет 1.4). Графикалық суреттер 
қарындашпен, тушьпен, сепиямен, 
сангинмен жасалады. Баспа бейнелері-
гравюралар, литография, ксилография, 
монотипия. Графика машина, кітап және 
қолданбалы болып бөлінеді. 
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1.3-сурет. Кескіндеме жұмысының 
мысалы. "Әсер. Көтерілген күн" 
Моне [https://is.gd/bXhY4k]  

 
 

 
 
 
 

1.4-сурет. Жоғары барельеф жұмыс 
үлгісі. Әулие Стефан Соборы 

Вена қ. 
[https://www.truechristianity.info/chur

ches/stephansdom.php]  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Кескіндеме мен графиканың 
шетінде акварель, гуашь және пастель тұр. 
Графиканың алғашқы туындылары-
алғашқы өнердің үңгір суреттері. Ежелгі 
Грецияда графикалық өнер ең жоғары 
деңгейде болды – вазография. 

"Мүсін" термині "sculpere" латын - 
қию, ою сөзінен шыққан. Кескіндеме мен 
графикадан айырмашылығы, мүсіннің 
көлемі бар. Мүсін-бұл көлемді сурет. 

Материалдар: сүйек, тас, ағаш, саз, 
металл, балауыз... мүсін – ежелгі өнер 
түрлерінің бірі. Алғашқы мүсіндік 
туындылар пұттар, тұмарлар, ежелгі 
құдайларды бейнелеген. 

Дөңгелек мүсін әртүрлі (әр түрлі 
жағынан зерттелген) (сурет 1.4) және жер 
бедері (жоғары, орташа, төмен, 
контррельеф). Мүсін түрлерге бөлінеді: 
станоктар мен монументалды 
(ескерткіштер, ескерткіштер) және 
монументалды және сәндік (сәулеттік 
безендіру). 

Сәндік-қолданбалы өнер (CҚӨ). Әр 
үйде әр түрлі заттар тұрады және қызмет 
етеді. Егер оларға суретшінің, зергердің 
немесе халық шеберінің қолы тиген болса, 
онда олар сәндік-қолданбалы өнер 
туындысына айналады. Француз сөзінен 
"декор" – барлық жерде безендіру. 
Қолданбалы дегеніміз-шеберлік, өнер 
қолданылатын нәрсе. 

Қарапайым кезеңнен бастап 
дизайнның дамуын олардың ұсынылған 
түрлерінде өнер түрі ретінде байқауға 
болады. 

Ғылым мен техниканың тарихы-
интегративті ғылым: жеке ғылыми 
бағыттардың жетістіктерін жаңа деңгейде 
біріктіреді және білімнің қарапайым 
сомасы емес. Ғылым мен техниканың 
тарихы-серпінді өзгеретін ғылым: жаңа 
біліммен, тұжырымдамалармен және 
фактілермен толықтырылады. 

Жаңа ғылыми мәселені зерттеу 
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1.5- сурет. Пьета мүсінші 

Микеланджело- Керіп шегеленген 
кресттен шешіп алынған  Христосты 

жоқтаған Мәрияның қайғылы 
бейнесі. 

 
 

 Шедевр Ватикандағы Әулие Петр 
Соборында ұсынылған, Рим, Италия 

[https://is.gd/d0mqPF] 
 
 

1.6-  сурет. 
 
 

немесе технологияның жаңа объектісін 
құру кезінде, әдетте, бірнеше гипотезалар, 
шешімдер бар-ғылым мен техниканың 
тарихын білу дамудың тұрақты жолын 
таңдауға мүмкіндік береді. Ғылым мен 
техниканың даму тарихын білу ғылым мен 
техниканың одан әрі дамуы үшін дұрыс 
балама таңдауға (тереңірек талдауға 
ұсынуға) мүмкіндік береді; ұқсастықтарды 
(тарихи), өткен уақытта осы мәселені 
шешуге тырысады; ғылыми таным мен 
ғылыми шығармашылық ойлау тәсілдерін, 
ғылым мен техниканың даму 
заңдылықтары мен заңдылықтарын 
анықтауға мүмкіндік береді. Ғылым мен 
техника тарихының міндеттері: тарихи-
ғылыми және тарихи-техникалық 
фактілерді іздеу, жүйелеу, талдау және 
қорыту; зерттеулердің дереккөздік 
базасын үнемі кеңейту; ғылыми-
техникалық дамудың заңдары мен 
заңдылықтарын анықтау және негіздеу; 
мәдени-тарихи дамудағы ғылым мен 
техника дамуының рөлі мен маңызын 
талдау; зерттеу практикасын әдіснамалық 
қамтамасыз етуді үнемі жетілдіру 
(ұғымдық аппаратты нақтылау, мәтіндер 
мен материалдық көздерді талдауды 
тереңдету, тарихи-ғылыми және тарихи-
техникалық білімді сипаттау мен 
түсіндірудің тұжырымдамалық 
модельдерін жасау және жекелеген 
кезеңдерде, жекелеген өңірлер мен 
елдерде ғылым мен техниканың даму 
ерекшеліктерін зерттеу; басымдық 
мәселелерін қарау. 

Әрбір шешім қабылдаушы өзінің 
дүниетанымына сүйене отырып, айқын 
шындық фактілерін өңдейді. Оның 
мақсаты-шындықты түсіну. Ақиқат: 
теориялық стандарттарды 
қанағаттандыратын білім немесе 
практикада растау нәтижесінде қолайлы 
деп танылған мәселені шешу. 

Адамды және оның санасынан тыс 
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1.7- сурет. Ағаш кесетін машина 
1488 ж. 

[https://is.gd/FhFblC] 

 
 
 

 
 

1.8- сурет. Қабырға тастарына 
арналған көтергіш кран 1488 ж. 

[https://is.gd/VLlnIu] 
 

 

және тәуелсіз, өздігінен өмір сүретін 
объектіні барабар бейнелеу; сенсорлық, 
эмпирикалық тәжірибенің, 
тұжырымдамалардың, идеялардың, 
пайымдаулардың, теориялардың, 
ілімдердің объективті мазмұны және оның 
даму диалектикасындағы әлемнің тұтас 
бейнесі және тәжірибе арқылы 
дәлелденген шындық дизайн түрлерін 
құрайды (сурет 1.6) 

 Қайта өрлеу дәуіріндегі 
машиналардың құрылысы. 

Еңбекті жеңілдететін машиналар 
XIV-XVI ғасырларда қалыптасты. 
Еуропада, Қайта өрлеу дәуірінде. Бұл 
уақытта жұмысшылар айналдыратын 
доңғалақтың жетегі бар қол дөңгелектері, 
су доңғалақтары кеңінен қолданылды, 
олар көптеген механизмдер үшін энергия 
көзі болды (ұн тарту, мата, аралау, Темір), 
су доңғалағынан жұмыс істейтін балғалар, 
қалалық әкімдіктердің мұнараларын 
безендіретін сағаттар. Қайта өрлеу 
дәуірінде көтергіш крандар, әскери, тау-
кен машиналары, су көтергіш құрылғылар 
және т.б. салынуда (сурет 1.7, сурет 1.8). 
Бұл уақыттың өзіне тән ерекшелігі 
техникалық шығармашылықтың 
көркемдікпен органикалық байланысы 
болды. Машина құрастырушысы әмбебап 
адам болды: сәулетші, механик, Суретші 
және өнертапқыш. Бұл көркемдік-
техникалық синтез бүкіл пәндік ортаның 
қалыптасу ерекшеліктерін анықтады [10].  

Машиналар түрінде жануарлар мен 
өсімдіктер әлемінің формалары 
көбейтілді. Суретші, механик, инженер, 
дизайнер - Леонардо Да Винчидің 
жұмыстары механизмдер мен тірі 
организмдердің әрекет ету принциптеріне 
ұқсас. Ұшатын машинаны жобалағанда ол 
құстар мен жарақтардың ұшуын 
бақылайды, бөліктердің үйлесімділігі мен 
қозғалысының ең жақсы ерекшеліктерін 
көрсететін модель жасайды, құстың 
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1.9-сурет. Леонардо Да Винчи 
сызбасының фрагменті 

[https://is.gd/0oo0oN] 
 

 

 
 

1.10- сурет. А. К. Нартовтың орыс 
барокко стиліндегі көшірме-

токарлық станогы. 
 1712 ж. 

[https://is.gd/idwOaX] 
 

ұшуындағы ұқсастықтарды іздейді; ол 
Қанаттың пішінін және ұшу кезіндегі 
қозғалыс сипатын алады (сурет 1.9) [10]. 

Леонардо Да Винчидің жобадағы 
жұмыс кезеңдері қазіргі дизайнермен 
немесе дизайнермен бірдей: эскизден 
бастап материалдағы бөлшектерді мұқият 
өңдеуге дейін, қолданыстағы модельді 
құруға және оны жаңа тексеруге дейін. 
Модельдеу оның ғылыми және 
техникалық қызметінің қажетті элементі 
болды. 

Сәулет, өнер және техникада 
жоғары Ренессанс стилі барокко стиліне 
жол ашады, ол бөлшектерге, материалға 
назар аударумен сипатталады. Машина 
жасаудағы орыс бароккасының мысалы-
көрнекті орыс машина жасаушысы а. к. 
Нартова (1693-1756), оның машиналары 
техникалық тұрғыдан құнды ғана емес, 
сонымен қатар қалыптастыру тұрғысынан 
өте қызықты. Нартовтың 1712 ж. 
токарлық-көшіру машинасы, онда күрделі 
өрнектерді жасауға, сондай-ақ 
рельефтерді тегістеуге болады, халықтық 
орыс барокко стилінде салынған, ою-
өрнектермен әдемі безендірілген (сурет 
1.10).  

Өнеркәсіптік машина өндірісіндегі 
Дизайн. 

Технологияның дамуына 
байланысты адам өз жұмысын 
жеңілдетуді, уақытты "қысуды" үйренді – 
аз уақыт бірлігінде көп тауар өндірді. 
XVIII ғасырдың соңында. қолөнер және 
өндіріс өндірісінен машинаға көшу 
басталады. Машина жасау дәуірінің 
басталуымен таза өнер техникадан 
бөлінеді. Өнер күнделікті өмірден жоғары 
және "илаһи" шабытпен басқарылатын іс-
әрекеттің бір түрі ретінде қарастырыла 
бастады, ал техникалық қызмет, 
инженерлік қарапайым, утилитарлық 
нәрсе ретінде қарастырылады [11]. 

Өзгерістер байқалмады және тоқыма 
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1.11- сурет.Джон Кей, 1733 ж. 
Қолмен тоқуға арналған 

механикалық қайық 
[https://is.gd/5ekuuv] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.12- сурет. Джеймс Харгривс, 
"Дженни" механикалық өздігінен 

тоқығыш 1765 ж. 
[https://is.gd/ZgmUih] 

 
 

 
 

 

өнеркәсібіндегі еңбек құралдарының 
өзгеруінен басталды: 

Джон Кэй айналмалы машина 
жасады (1730), қолмен тоқуға арналған 
механикалық (ұшақ) кемені ұсынды (сурет 
1.11). 

Джон Уайт (1733) – өзін-өзі 
үйрететін механик, алғашқы Иіру 
машинасын ойлап тапты, онда адамның 
саусақтарының рөлі жіпті бұрап, бірнеше 
жұп шығатын роликтерді орындады. 

Джеймс Харгривс – ағаш ұстасы 
және иіруші, 1765 жылы механикалық 
өзін-өзі жасаушы, оны қызының құрметіне 
"Дженни" деп атады (сурет 1.12). 
"Дженни" иіру иірімі Иіру процесін 
толығымен механикаландырды, яғни 
иірушінің қолын ауыстырды. Адам оны 
тек қозғалысқа келтірді. Осылайша, 
Дженни өзін-өзі жаратын машинаны 
алғашқы машиналардың бірі деп атауға 
болады. 

Дамудың келесі кезеңі" бу ғасыры " 
деп аталады және ол Джеймс Ватт бу 
машинасын (1736-1819) ойлап табумен 
байланысты. 

Глазго университетінде Ватт 
Ньюкомен машинасының моделін 
жаңартты: конденсаторды жұмыс 
цилиндрінен бөлді, бұл үздіксіз әрекетті 
ұйымдастыруға, яғни беріліс механизмінің 
түбегейлі жаңа конструкцияларын құру 
мәселесін шешуге мүмкіндік берді. 
Бастапқыда барлық жұмыс істеп тұрған бу 
қондырғылары суды соруға қызмет етті, 
олардағы қозғалысты беру функциясын 
тепе-теңдік құралы атқарды. Уатт 
машинасында тепе-теңдікке жаңа -
піспектің өзара қозғалысын айналмалы 
қозғалысқа айналдыру функциясы 
тағайындалды. Бұл байланыстың енгізілуі 
бу машинасын әмбебап қозғалтқышқа 
айналдырды. 

Бу машинасының пішіні 
орындылыққа байланысты болды және 
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1.13- сурет. Джеймс Уатт және бу 
машинасының сызбасы 
[https://is.gd/PUKmo3] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.14- сурет. Джеймс Уатт, бу 
машинасы (заманауи модель) 

[https://is.gd/lOxwfI] 
 
 
 
 
 

қатаң логикаға бағынады. Композициялық 
тұрғыдан ол бірқатар негізгі түйіндерге 
бөлінді. Іргетаста, архитектуралық стиль 
элементтері бар күрделі ғимаратта 
қазандық пен пеш жасырылған. Цилиндр, 
тепе-теңдік және ұшқыш бір-біріне 
кедергі жасамайтын және жұмыста айқын 
ырғақ тудыратын етіп орналастырылған. 
Машинаның құрамы әр бөліктің 
функциясын анық оқиды. 

2010 ж. Британдық инженерлер 
қауымдастығы қуат бірлігіне Джеймс Ватт 
(Вт – Ватт) атауын беруді шешті. Бұл 
техника тарихындағы өлшем бірлігіне өз 
атын берудің алғашқы жағдайы болды. 

Көптеген жылдар бойы табанды 
жұмыс нәтижесінде Ватт кең таралған 
бірқатар үнемді қозғалтқыштарды салды 
(сурет 1.13, сурет 1.14). Бұл арнайы үлкен 
ғимараттарды қажет ететін үлкен 
машиналар болды. Бұл ғимаратта 
жасырылған көлікке бағандар түрінде 
көрінетін сәулет құрылымына ұқсастық 
беретін ерекшеліктер берілді. Осылайша 
XIX ғасырдың бірінші жартысындағы 
машина жасауға тән сәулет стилі пайда 
болды. [12]. 

Ватт бу машинасы XVIII ғасырдың 
аяғы мен XIX ғасырдың 60 – жылдарының 
аяғына дейін өнеркәсіптегі негізгі 
қозғалтқыш болды.  

1825 жылы сэр Голдсуорт Гарни 
Лондоннан Батқа дейінгі ұзындығы 171 
км учаскеде бу қозғалтқышы бар 
патенттелген вагонды қолдана отырып, 
алғашқы жолаушылар желісін 
ұйымдастырды (сурет 1.14). Бұл жоғары 
жылдамдықты жол экипаждарының 
дәуірінің басталуы болды (сурет 1.15). 

Ұлыбританиядан кейін АҚШ, 
Франция, Германия және басқа елдер ірі 
өнеркәсіптің қарқынды даму жолына 
түсті. 

XVIII-XIX ғасырлардағы 
өнеркәсіптік революция өндіріс тәсілін 
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1.15- сурет. Бу күймесі 
 Ұлыбритания (1828 ж.) 

[https://is.gd/lOxwfI] 

түбегейлі өзгертті, онда қолөнерші 
дизайнер мен суретшінің, дизайнердің 
және оның ниетінің тікелей 
орындаушысының қасиеттерін біріктірді. 
Алғашқы машина жасау өнімдері қолөнер 
бұйымдарымен бәсекелесе алмады, 
олармен салыстырғанда олар ұнамсыз 
болып көрінді.  

Жаппай өндірістің дамуымен біз 
"жобаланған" әлемде өмір сүріп 
жатқанымызды, айналамыздағы барлық 
нәрсе жобалық қызметтің нәтижесі, 
оңтайлы және эргономикалық шешімнің 
нәтижесі екенін білеміз. Құбылысты 
түсінудің ең жақсы тәсілі-оның тарихын 
зерттеу, негізгі тенденцияларды анықтау 
және осы негізде болашақты болжау [13]. 

Тəжірибелік тапсырма 
"Бейнелеу өнерінің түрлері" кестесін толтырыңыз. 

Бейнелеу өнерінің түрлері 
Сәулет Кескіндеме Графика Мүсін ППИ 

"Бейнелеу өнерінің түрлері" кестесін сызып, толтырыңыз. Әрбір өнер 
түріне қысқаша анықтама беру. Әр формада қандай материалдар мен жабдықтар 
қолданылатынын сипаттаңыз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Сізге қандай өнер түрлері белгілі?
2. Бейнелеу өнері-дегеніміз…
3. Бейнелеу өнерінің қандай түрлерін білесіз? Олардың мәндерін

сипаттаңыз. 
4. Мүсін нені білдіреді?
5. Ғылым мен техниканың тарихын зерттеу не береді?
6. Дизайндағы қандай бағыттарды білесіз?
7. Адамның жұмысын жеңілдететін машиналар қашан пайда болды?
8. Қайта өрлеу дәуірінің қандай машиналарын білесіз?
9. Қайта өрлеу дәуірінің дизайнерлері машиналардың пішіндерін жобалау

кезінде қандай формаларды шығарды? 
10. XVIII-XIX ғасырлардағы өнеркәсіптік революция нені түбегейлі

өзгертті? 
1.3. Перспектива негіздерімен сурет салу 
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1.16 сурет – Перспектива 
[https://is.gd/qvvUHf]   

 

 

 
 

1.17- сурет.Кері перспектива 
[https://is.gd/3tHJ85] 

 

 
1.18- сурет. Тікелей сызықты 

перспективаның үлгісі 
[https://is.gd/Dgrge2, 
https://is.gd/P5ZGEX] 

Перспектива негіздері бар сурет дәл 
болуы керек. Жұмысқа кіріскенде, жұмыс 
аяқталғанша ұстанатын көзқарасты таңдау 
керек. Бұл нүкте көкжиек сызығында 
орналасқан және суреттің барлық басқа 
сызықтары оған жақындайды. 
Сызықтардың алшақтығы-қатенің нақты 
белгісі. Жұмыс кезінде 
трансплантациялауға болмайды. Себебі 
содан кейін суреттің құрамы өзгереді, 
сызықтардың қосылу бұрышы басқаша 
болады. 

Академиялық сурет-классикалық 
көркемдік білімге негізделген асыл бағыт. 
Оны үйрену үшін сіз нақты кескіннің 
тіректерімен танысуыңыз керек: 
перспектива, композиция, пропорциялар 
негіздері (сурет 1.16). Оларды еркін 
қолданбай ештеңе жұмыс істемейді. 
Қарындаш алыңыз, көзге жаттығу 
жасаңыз, орындыққа ыңғайлы 
орналасыңыз – алда қиын, бірақ қызықты 
көлемді жұмыс бар [14]. 

Көркемдік перспективаның түрлері 
Перспектива-бұл нақты әлемді 

денелердің пропорцияларын визуалды 
бұрмалаумен суретке беру, олардың 
кеңістіктегі орнын беру принципі. 
Академиялық бағыт адамдар мен заттарды 
нақты бейнелеуге тырысады. Бірақ өнер-
бұл тек еліктеу. "Перспектива 
"(латынның" pcrspicerc "сөзінен) 
аудармада"көру, дұрыс көру" дегенді 
білдіреді. 

1.Кері перспектива-объектінің 
салыстырмалы формаларының сәйкес 
келмеуі және кескіндемедегі 
перспективаның проекциясы, 
иконография (сурет 1.17). Бұл, егер 
фигуралар неғұрлым алыс болса, 
соғұрлым үлкен болады. Тұжырымдаманы 
1907 жылы өнертанушы Оскар Вульф 
енгізді.  

2. Тікелей сызықтық перспектива 
Бекітілген көзқарасқа есептелген 



22

 

 
 

 
 

1.19- сурет.Әуе перспективасының 
үлгісі  

[https://is.gd/Yb6rEC] 
 
 

 
1.20-сурет. Көкжиек сызығы 

суреттен жоғары позициясынан 
өнеркәсіптік дизайн объектісін салу 

үлгісі 
[https://is.gd/Yb6rEC]  

және Горизонт сызығындағы бірыңғай 
түсу нүктесін болжайтын перспектива түрі 
(заттар алдыңғы жоспардан алыстаған 
сайын пропорционалды түрде азаяды). 

Түзу сызықтық перспектива-
көкжиек сызығында орналасқан барлық 
жойылған сызықтардың жойылуының бір 
нүктесін білдіреді (сурет 1.18). Бұл әдіс 
Қайта өрлеу дәуірінде сәулетші Филиппо 
Бурнеллесчи, ғалым Леон Баттиста 
Альберти белсенді дами бастады. Ол тез 
арада Альбрехт Дюрер, Леонардо Да 
Винчи, Рафаэль Санти және т. б. 

Суретшілер кескіннің реализміне 
жақындады, монументалды суреттер жиі 
пайда бола бастады. Кеңістікті 
бейнелеудің осы принциптерін суретшілер 
қазір де басшылыққа алады [15]. 

3. Әуе перспективасы - заттар 
суреттің тереңдігіне қарай анықтығын 
жоғалтады (сурет 1.19). 

Көрермен Джокондаға қарап, 
көлеңкелі, бұлыңғыр фонда алаңдамайды. 
Леонардо Да Винчи алғашқылардың бірі 
болып әуе перспективасын зерттеуге бет 
бұрды. Әуе перспективасы заттардың 
контурларының анықтығы мен 
айқындығының жоғалуымен сипатталады, 
себебі олар бақылаушының көзінен 
алынады. Сонымен қатар, қашықтық түс 
қанықтылығының төмендеуімен 
сипатталады (түс өзінің жарықтығын 
жоғалтады, жарық-көлеңкенің 
кереғарлығы жұмсарады), сондықтан 
тереңдік алдыңғы қатарға қарағанда 
күңгірт болып көрінеді. Әуе 
перспективасы реңктердің өзгеруімен 
байланысты, сондықтан оны тоналды 
перспектива деп те атауға болады [16]. 

Нысанды салу кезінде суретші оны 
көлемді әлемнен жазықтыққа – қағаз 
парағына өткізеді. Сурет "өмірде" көрінуі 
үшін ол бейнеленгеннің 3D 
ерекшеліктерін көрсетуі керек (сурет 
1.20). Бұл үшін перспектива қажет-ол 
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1.21- сурет.Скетч фотосы;  
Екі түсуі нүктемен сурет салу 

[https://is.gd/tSU94C] 

1.22- сурет.Тікелей сызықтық 
перспектива үлгісі 

[https://is.gd/31zMTe] 

әлемнің көлемін адам көретін визуалды 
бұрмалауда, суретшінің немесе графиктің 
көркемдік нақтылауымен жеткізеді (сурет 
1.21). 

"Арқылы" қарау, дұрыс көру деген 
нені білдіреді? Көлікпен саяхаттау кезінде 
жолды көрдіңіз бе? Жолдың шекаралары 
өте кішкентай ағаштармен қоршалған 
(сурет 1.22). Бірақ егер сіз жақындасаңыз, 
жол кез-келген басқа сайт сияқты кең. 
Шкафтың алыс бұрышымен бірдей 
жағдай: ол жақын емес сияқты, бірақ олай 
емес. Бұл әлемді қабылдауға көмектесетін 
көрнекі бұрмалау. Бұл сурет 2D 
жазықтығындағы кеңістіктік 
қатынастарды беру үшін қажет. 

Мұндай бұрмаланған сурет көлемді 
дұрыс жеткізе алмауымен байланысты деп 
саналады. Бұл орталықта адам тұрмайтын 
әлемді қабылдаумен байланысты, 
сондықтан белгілі бір сілтеме жоқ, 
олардың көпшілігі бар. Мысалы, Қасиетті 
Үштіктің иконалық кескіндерінде кері 
перспектива салынған.  

Бірақ сәулет құрылымдары 
тұрғысынан ежелгі гректер өз 
ғибадатханаларын бағандармен тұрғызды, 
оларда храмдар бағаналарының діңгегін 
"батыру" принципі қолданылды. 

Тəжірибелік тапсырмалар 
1тапсырма. Өнеркәсіптік дизайн нысанын таңдап, оны бір нүктелі 

сызықтық перспективаны қолдана отырып, бірнеше жағынан сызыңыз. 
2 тапсырма. Өнеркәсіптік дизайн нысанын таңдап, екі жоғалу нүктесі бар 

сызықтық перспективаны қолдана отырып сызыңыз. 
3 тапсырма. Өнеркәсіптік дизайн нысанын таңдап, әуе перспективасын 

қолдана отырып, оны бірнеше жағынан бояңыз (бұдан әрі орналастыратын заттар 
аз болады). 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Академиялық сурет-бұл…
2. Пәндік дизайн объектісін бейнелеу кезінде перспективаны құру

заңдылықтарын білу не үшін қажет? 
5. Сіз перспективаның қандай түрлерін білесіз? Олар бір-бірінен несімен

ерекшеленеді? 
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4. Қандай суретші өз шығармаларында әуедегі перспективаны 
алғашқылардың бірі болып қолдана бастады? Мұндай жұмысқа мысал келтіріңіз. 

6. Көрнекі бұрмалауды анықтаңыз, мысалдар келтіріңіз. 
 
1.4 Түстану негіздерімен кескіндеме 
 

 

 
 

1.23-сурет. Хроматикалық және 
ахроматикалық түстер 
[https://is.gd/aSL1u8] 

 

 
1.24- сурет.Түсті шеңбер 

[https://is.gd/yyUz0p] 

 

 
 

1.25-сурет. Негізгі түстер [5] 
[https://is.gd/Qbrikz] 

 
 

Бізді қоршаған шындықтағы түс-
бағдарлау, заттарды бояу құралы. Түс 
туралы ғылым суретшілерге түс 
ерекшеліктерін жақсы түсінуге, оны 
кескіндемеде қолдануға, сәндік өнерде 
қолдануға көмектеседі.  

Түс туралы ғылым ретінде түс 
табиғаты, негізгі, құрама және қосымша 
түстер, түстердің негізгі сипаттамалары, 
түс қарама-қайшылықтары, түстердің 
араласуы, түс, түс үйлесімі, түс тілі және 
түс мәдениеті туралы ақпарат бар. Ол 
түстің физикалық негіздеріне, оны 
қабылдаудың психофизиологиялық 
негізіне сүйенеді және сонымен бірге 
қоғамның түс мәдениеті туралы 
идеяларын ескереді [18]. 

Түстер хроматикалық және 
ахроматикалық болып бөлінеді (сурет. 
1.23). 

Хроматикалық түстер-
ахроматикадан басқа барлық түстер. 
Ахроматикалық ("түссіз") түстер – ақ, сұр 
және қара реңктері. Негізгі қасиет-
жеңілдік. 

Түс шеңбері-түстерді біріктірудің 
негізгі құралы. Алғашқы дөңгелек түс 
схемасын 1666 жылы Исаак Ньютон 
жасаған. 

Түс шеңбері одан таңдалған кез-
келген түстердің үйлесімі бірге жақсы 
көрінетін етіп жасалған. Бірнеше жылдар 
бойы негізгі жобаның көптеген нұсқалары 
жасалды, бірақ ең көп таралған нұсқасы-
12 түсті шеңбер (сурет 1.24). 

Негізгі түстер. Түс шеңбері үш түске 
негізделген: қызыл, сары және көк. Олар 
негізгі түстер деп аталады. Дәл осы 
алғашқы үш түс араласқан кезде шеңберде 
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 1.26-сурет. Қайталама түстер [5] 
[https://is.gd/e22QhI] 

 
 

 
 

 1.27- сурет.Үшінші түстер 
[https://is.gd/y7XlEm] 

 
 

 
 

қалған түстерді жасайды. Төменде тек 
негізгі түстерді қолдана отырып, 
қарапайым түсті шеңбердің мысалы 
келтірілген (сурет 2.21). 

Екінші түстер-бұл екі негізгі 
түстерді араластыру арқылы пайда 
болатын түстер. Сары және көк араласқан 
кезде жасыл, сары және қызыл түстер 
қызғылт сары, ал көк және қызыл түстер 
күлгін жасайды. Суретте қайталама түстер 
қосылған түсті шеңбердің мысалы 
келтірілген (сурет 1.26). 

Үшінші түстер бастапқы және 
екінші түстерді немесе екі екінші түстерді 
араластыру арқылы жасалады. Төменде 
сыртқы сақинаға қосымша түстер 
қосылған түсті шеңбердің мысалы 
келтірілген (сурет 2.22). 

Түс үйлесімі. Қызыл, көк және сары-
негізгі түстер. Қызыл және сары араласқан 
кезде қызғылт сары түске айналады; көк 
және сары түстерді араластырыңыз, 
жасыл түске айналады; қызыл және көк 
түстерді араластырғанда күлгін болады. 
Қызғылт сары, жасыл және күлгін-
қайталама түстер. Қызыл-күлгін және көк-
күлгін сияқты үшінші түстер негізгі 
түстерді екінші түспен араластыру 
арқылы алынады. 

Түс теориясына сәйкес, үйлесімді 
түс комбинациясы түс дөңгелегінде бір-
біріне қарама-қарсы орналасқан кез-
келген екі түстен, Үшбұрыш құрайтын түс 
шеңберіне біркелкі бөлінген кез-келген 
үш түстен немесе тіктөртбұрышты 
құрайтын кез-келген төрт түстен алынады. 
Түстердің үйлесімді комбинациясы түс 
схемалары деп аталады. Түс схемалары 
айналу бұрышына қарамастан үйлесімді 
болып қалады. 

Қосымша немесе қосымша түстер-
бұл түстер дөңгелегінде бір-біріне қарама-
қарсы орналасқан кез-келген екі түс. 
Мысалы, көк және қызғылт сары, қызыл 
және жасыл. Бұл түстер жоғары 



26

1.28- сурет.Комплементарлы 
түстердің үлгісі 

[https://is.gd/jlUz9i] 
 

 
 
 
 

 
 

1.29- сурет. Классикалық триаданың 
үлгісі 

[https://is.gd/MuZ4Pc] 
 

 
 
 

 
 

1.30- сурет. Аналогтық триада үлгісі 
[https://is.gd/IbxBpQ] 

 

контрастты жасайды, сондықтан олар сізге 
бір нәрсені бөлектеу керек болған кезде 
қолданылады. Ең дұрысы, бір түсті фон 
ретінде, ал екіншісін екпін ретінде 
қолданыңыз. Реңктерді де кезеңпен 
пайдалануға болады; жеңіл көгілдір түсті, 
мысалы, қоңыр-қызғылт сары түспен 
қарама-қарсы болады (сур. 1.28). 

Классикалық триада-бұл түсті 
дөңгелекте бір-бірінен бірдей қашықтықта 
орналасқан үш түстің үйлесімі. Мысалы, 
қызыл, сары және көк. Триадалық схема 
сонымен қатар жоғары контрастқа ие, 
бірақ қосымша түстерге қарағанда 
теңдестірілген. Мұндағы қағида - бір түс 
басым және қалған екеуімен 
ерекшеленеді. Мұндай композиция тіпті 
бозғылт және қанықпаған түстерді 
қолданғанда да тірі көрінеді (сурет 1.29). 

Аналогтық триада: түс дөңгелегінде 
бір-бірінің қасында орналасқан 2-ден 5-ке 
дейін (ең дұрысы 2-ден 3-ке дейін) 
түстердің үйлесімі. Мысал ретінде үнсіз 
түстердің комбинациясы болады: сары-
қызғылт сары, сары, сары-жасыл, жасыл, 
көк-жасыл (сурет 1.30). 

Қарама-қарсы үштік (бөлінген-
қосымша түстер). Бөлінген қосымша 
түстерді қолдану Контрасттың жоғары 
дәрежесін береді, бірақ қосымша түс 
сияқты қанық емес. Бөлінген қосымша 
түстер тікелей қосымша түстерді 
қолданғаннан гөрі үйлесімділікті береді 
(сурет 1.31). 

Тетрада - төрт түстің үйлесімі. Бұл 
схема бір негізгі және екі қосымша 
түстерді, сонымен қатар екпіндерді баса 
көрсететін қосымша түстерді қамтиды. 
Мысал: көк-жасыл, көк-күлгін, қызғылт-
қызыл, сарғыш-сары (сурет 1.32). 

Бұл ең күрделі схема. Ол кез-келген 
басқа схемаға қарағанда түстердің алуан 
түрін ұсынады, бірақ егер төрт түстің бәрі 
бірдей мөлшерде қолданылса, онда схема 
теңгерілмеген болып көрінуі мүмкін, 
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1.31- сурет. Кереғарлық тәсілінің 
үлгісі 

[https://is.gd/RXfXcz] 
 

 

 
 

1.32- сурет. Тетраданың үлгісі-төрт 
түстің үйлесімі 

[https://is.gd/hjbxp4] 
 

 

 
 

1.33- сурет.  «Шаршы» төрт түс 
үйлесімінің үлгісі 

[https://is.gd/Fp9p7Q] 

сондықтан сіз бір түсті басым етіп 
таңдауыңыз керек. Таза түсті тең 
мөлшерде пайдаланудан аулақ болу керек. 

Шаршы (сурет 1.33) - түсті 
дөңгелекте бір-бірінен тең қашықтықта 
орналасқан 4 түстің үйлесімі. Бұл түстер 
бір-бірінен тонмен ерекшеленеді, бірақ 
сонымен бірге бір-бірін толықтырады. 
Мысал: күлгін, қызғылт-қызыл, сары, көк-
жасыл (сурет 1.34). 

Жылы және суық түстер. Түс 
дөңгелегінде тағы бір бөліну бар: жылы 
және суық түстер. Әр түстің эмоцияларды 
жеткізудің өзіндік мақсаты бар. Жылы 
түстер қуат пен қуаныш әкеледі, ал суық 
түстер тыныштық пен тыныштықты 
береді (сурет 1.35).  

Түс реңі. Кез-келген заттың бетіне 
түсетін жарық сәулесі осы заттың түсіне 
боялған және одан қазірдің өзінде түрлі-
түсті сәулемен шағылысқан. Түс сипатын 
түс спектріне ұқсастықпен анықтай 
отырып, біз оның түс реңін анықтаймыз 
(сурет 1.36). Мысалы, ағаштың шөптері 
мен жапырақтарының түсі бірдей болуы 
мүмкін – жасыл. 

Тонды шағылысқан жарықтың 
мөлшері мен сапасы ретінде анықтай 
отырып, заттардың беттері жарық 
сәулелерін әр түрлі көрсететінін, 
сондықтан бірдей түсті заттардың 
жарықтығы әртүрлі болуы мүмкін екенін 
есте ұстаған жөн. Мысалы, мата-бір түсті 
жібек және барқыт. Бірдей жарық 
жағдайында біз олардың түс 
сипаттамалары әртүрлі болатынын 
көреміз. Барқыт құрылымы арқасында 
жарықты қарқынды түрде 
шағылыстыратын жылтыр жібектен гөрі 
жарық сәулелерін сіңіреді. Осылайша, біз 
заттардың түстері бір-бірінен тек тонмен 
ғана емес, сонымен қатар жарықтығымен 
де ерекшеленетінін көреміз. Заттардың 
шағылысқан түсі жарықтың ақ 
сәулелеріне неғұрлым көп түссе, түс 
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1.34- сурет. «Шаршы» төрт түс 
үйлесімінің үлгісі 

[https://is.gd/Fp9p7Q] 
 

 

 
1.35- сурет.Суық және жылы 

реңктер 
[https://is.gd/Yb6rEC] 

 

 

 
1.36 – сурет. Түс реңі немесе реңк 

(Hue) - спектрдің бірдей түсіне 
ұқсас түс реңктерінің жиынтығы. 

[https://is.gd/uqiBJ9] 

 

1.37 – сурет. Ашықтығы (Lightness) 
- түстің аққа жақындық дәрежесі. 

[https://is.gd/NkcBLc] 

 

соғұрлым жеңіл болады (сурет 1.37). 
Түс сипаттамасының тағы бір 

параметрі – қанықтылық. Қанықтылық 
арқылы біз түс тазалығын түсінеміз. 
Спектрдің таза түстерімен салыстырғанда 
түстердің қанықтылығын анықтай 
отырып, біз заттың түсінің тазалық 
дәрежесін, бір заттың түсі екіншісінен 
қаншалықты ашық және таза екенін 
анықтауға тырысамыз. Жарық пен тонға 
сәйкес заттар бірдей болуы мүмкін, бірақ 
қанықтылығы әртүрлі (сурет 1.38). 

Колорит (итал. сolorito) - белгілі бір 
бейнелі әсерге арналған өнер 
туындыларындағы түс 
комбинацияларының жүйесі. 

Түс-бұл өнердің эмоционалды 
экспрессивтілігінің маңызды 
құралдарының бірі, ол тыныш және 
шиеленісті болуы мүмкін,  

жергілікті түстерге немесе олардың 
ауысуларына негізделген жылы және 
суық. 

"Түс" термині XVIII ғасырдан ерте 
емес көркем лексикаға енген., және 
бастапқыда бұл ұғым бейнелеу өнері 
саласына қатысты болды. Қазіргі уақытта 
еуропалық станоктық кескіндемедегі түс 
мәселесі А-ның жаңа кескіндеме 
тәсілдеріне байланысты өзекті болып 
отыр. Ватто, Ф. Баучер және басқа 
суретшілер. 

Түсті өнер туындысындағы немесе 
дизайндағы түс сипаттамаларына қарай 
жіктеуге болады. Белорус зерттеушісі-
колорист Л. Миронова түстердің келесі 
түрлерін ажыратады: қаныққан (жарқын), 
ағартылған (ағартылған), үнсіз (сұр), қара 
(қараңғы) және классикалық (үйлесімді) 
[18]. 

Түстердің қаныққан немесе 
спектрлік түрі таза түстер мен түстерге 
негізделген. Оның басты ерекшелігі-
барлық түсті элементтердің максималды 
қанықтылығы. Мұндай палитрада күшті 
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1.38- сурет.Қанықтылық (Saturation) 
– күңгірттік дәрежесі 
[https://is.gd/NkcBLc] 

 

 
1.39- сурет. Жарықтық (Brightness) - 

түстің қараға жақындық дәрежесі 
[https://is.gd/u2xdQB] 

 

 

 
1.40- сурет. Қанық колорит  

[https://is.gd/XX6AAX] 
 

 
 

 
1.41- сурет. Бөлінген колорит 

[https://is.gd/8jWzOF] 

 

экспрессивті дыбыс бар (сурет 1.40). 
Ағартылған түс ашық түстер мен 

реңктерге негізделген, онда әр бояуда 
белгілі бір мөлшерде ақ болады. Бұл 
түстің ерекшелігі-тазалық, айқындық және 
дыбыс жеңілдігі (сурет 1.41). Қара түс 
қара түске негізделген. Онда қараңғы, 
жасырын атмосфера беріледі, мұндай 
палитрада қайғылы дыбыс болуы мүмкін 
(сурет 1.42). Сынған түс немесе" сұр " - 
бұл сұр қоспасы бар түстер басым 
болатын түс. Мұндай түстер әрдайым 
күрделі, сондықтан оларға атау алу 
қиынға соғады. Мұндай палитраларда 
нәзіктік пен белгілі бір талғампаздық бар, 
олар жетілген және қаныққан қабылдауды 
қанағаттандырады (сурет 1.43). 

Классикалық түс-бұл қалыпты 
табиғи жарықта табиғатты бақылау 
кезінде қолданылатын түстер. Мұндай түс 
үйлесімді, ол адамның қалыпты көру 
қажеттіліктерін қанағаттандырады: онда 
хроматикалық түстер бар, онсыз адам өмір 
сүру қиын, бірақ олар біршама үнсіз және 
көзді шамадан тыс жарықтылық пен 
қанықтылықпен шаршатпайды. 

Бояғышты түстердің аталған 
түрлерінің біріне келтіру-бұл көркем 
шығармадағы түс қатынастарын реттеу 
және үйлестіру құралы. 

Түсті контрасттар. Түрлі 
контрасттарда түс әлемінің байлығы 
жатыр. Контрасттарды екі түрге бөлуге 
болады: ахроматикалық (жарық) және 
хроматикалық (түс). Осы түрлердің 
әрқайсысында бір мезгілде, дәйекті, 
шекаралық (шекаралық) бөлуге болады. 

Түс контрастының құбылысы-түс 
оның айналасындағы басқа түстердің 
әсерінен немесе түс мөлшері маңызды 
болған кезде бұрын байқалған түстердің 
әсерінен өзгереді (сурет 1.44). 

Қосымша түстердің контрасты ең 
әсерлі, себебі түстердің әр комбинациясы 
ашық және қараңғы, суық және жылы 
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1.42- сурет. Қараланған колорит 
[https://is.gd/jC82Vb] 

 
 
 

 
1.43- сурет. Тұйық түс 
[https://is.gd/zP8XJE] 

 
1.44- сурет. Ахроматикалық 
түстердің кереғарлық үлгісі. 

Қарадағы ашық түс одан да ашық, 
ал жарықта қара түс одан да қара 

болып қабылданады. 
[https://is.gd/XX6AAX] 

түстердің күшті контрастын қамтиды. Түс 
өзінің қосымша түсімен қоршалған кезде 
немесе оның жанында және екі түс 
қаныққан кезде, максималды контрастқа 
қол жеткізіледі (сурет 1.45). 

Шекаралық контраст екі іргелес 
боялған беттердің шекарасында пайда 
болады. Ең айқын шекара контрасты 
жақын жерде екі жолақ болған кезде 
пайда болады, олар жарық (шекаралық 
Жарық контрасты) немесе түс (шекаралық 
түс контрасты) бойынша ерекшеленеді. 
Шекарада Жарық одан да жеңіл болады, 
ал қараңғы одан да қараңғы болады. Бұл 
тегіс жерлерде біркелкі емес әсер жасауға 
мүмкіндік береді, кеңістіктік діріл сияқты 
және көлемдік әсер пайда болады (сурет 
1.46) [19]. 

"Жыл мезгілдері "теориясына сәйкес 
түсті композициялар. 

Ең жақсы бояғыш мұғалім-
табиғаттың өзі. Көптеген суретшілер 
табиғи түстердің үйлесіміне мұқият 
қарады: өсімдіктер мен жануарлардың 
түстері қалай үйлеседі, аспан түсі заттарға 
қалай әсер етеді, күн мен Батудың түсі 
арасындағы айырмашылық неде, табиғат 
жыл мезгілдеріне байланысты қалай 
өзгереді. Американдық колористер к. 
Джексон және Г. Ваттерман зерттеу 
тәжірибесін жинақтап, "Жыл 
мезгілдері"түс теориясын ұсынды. 
Табиғаттың түс көрінісі жыл 
мезгілдерінде қатты өзгереді. Бірақ бір 
маусымның түстері бір-бірімен өте 
үйлесімді. Себебі, табиғи құбылыстарға 
байланысты әр маусымда үш негізгі түстің 
бірі басым болады-қызыл, сары, көк [19]. 

Көктем. Бұл нағыз отшашу, әсіресе 
көктемнің ортасында, бәрі айналасында 
гүлдеген кезде. Ағаштар АҚ және қызғылт 
гүлдермен безендірілген. Қызыл, сары, 
қызғылт қызғалдақтар; күлгін мамыргүл; 
жұмыртқа тәрізді сары наурызгүл және 
бақбақ; жасыл-сары жасыл шөптер және 
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 1.45- 
сурет. Қосымша түстердің 

кереғарлығы 
[https://is.gd/fprCLg] 

 
1.46 – сурет. Шекаралық жарық 

кереғарлығының мысалы 
[https://is.gd/FiAJdq] 

ағаштардағы алғашқы жабысқақ 
жапырақтар-мұның бәрі көктемгі 
аспанның ашық мөлдір көгілдір астында. 
Көктемгі табиғат үшін қуанышты, жеңіл, 
жарқыраған түстер тән. Негізгі басым түс 
– сары, бұл көктемгі түстерге көңілділік 
береді (сурет 1.47). 

Жаз. Бұл уақыты түстер саны мен 
қанықтылығы бойынша ең жарқын болуы 
керек сияқты. Бірақ мұқият суретшілер 
"жарық түс жейтінін"байқады. Шынында 
да, жаздың жарқыраған күні жазғы 
түстердің барлық әсемдігінің үстіне 
түтінді жабынды лақтырады. Сондықтан, 
жылдың осы мезгілінің колористикалық 
көңіл-күйі өшірілген пастельмен, күйіп 
кеткен тондармен анықталады. Табиғатта 
басым аспанның түсі арқасында күн 
сәулесін өзінің ерекше көк сүзгісі арқылы 
өткізетін көкшіл суық су асты бар (сурет 
1.48).  

Күз. Жылдың осы уақыты үшін, 
әрине, егіннің түсі тән: қызғылт 
саңырауқұлақтар, қызыл алма, алтын пияз 
және т. б. "Қызғылт және алтын, киінген 
ормандар", бақтар мен саябақтар...күздің 
түстері жылы, бай, жер үсті, ауыр. Басым 
түс-қызыл. Себебі, күзде күн спектрінде 
қызыл сәулелер басым болады, олардың 
астында табиғатта бәрі тез піседі (сурет 
1.49). 

Қыс. Қыс туралы сөйлескенде, біз 
бірден ақ түсті елестетеміз. Бұл жердің 
үлкен бөлігіндегі қысқы ландшафтта 
басым болатын негізгі түс. Сонымен 
қатар, қардың ақ қарының фонында 
қарама-қайшы келетін қара, қоңыр 
ағаштар. Қыста табиғатта кішкентай 
бояғыш бар, бірақ соған қарамастан, 
қалған түстер ақ фонда өте жарқын 
көрінеді: тау күлінің қызаруы, инелердің 
жасылдары, қызғылт күн батуы, аспанның 
мұзды көк түсі... қысқы түстер мұзға суық, 
бірақ пирсинг айқын, жарқын. Негізгі түс-
суық көк (сурет 1.49). 
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1.47 – сурет. 
"Көктем" түстер 
композициясын

а арналған 
түстер 

[https://is.gd/LeR
cYU] 

 

1.48 - сурет.     
"Жаз" түсер 

композициясын
а арналған 

түстер 
[https://is.gd/N9

GtWT] 

 

 
1.49-сурет. "Күз" және "қыс" түстер 

композициясына арналған түстер 
[https://is.gd/KjUvHW]  

 
1.50- сурет. Цирк афишасы 

[https://is.gd/S5E2VH] 

Түс эстетикалық фактор ретінде. 
Түстің эстетикалық әсері 
психофизиологиялық байланысты, бірақ 
онымен шектелмейді, себебі түс денеге 
және психофизиологиялық жағдайға әсер 
етіп қана қоймайды, сонымен қатар адам 
санасымен белсенді бағаланады. Түстерді 
үйлесімді таңдау сияқты түс ортасының 
эстетикалық қасиеттері, түс схемасының 
жалпы мәдениеті көбінесе түс климатын 
жобалау кезінде шешуші болып табылады. 
Адам белгілі бір дәрежеде "оның 
жалғасы" болып табылатын ортада өзін 
жайлы сезінеді, яғни.оның ішкі 
қасиеттерін жанама түрде көрсетеді, 
Сұлулық пен үйлесімділік идеяларына 
сәйкес келеді. Сондықтан, қоршаған орта 
дизайны оған арналған адамдардың түс 
талғамдары мен эстетикалық талғамдарын 
ескеруі керек. 

Көрнекі ортаның эстетикасы 
адамның шындыққа қатынасын 
қалыптастырады, адамға өзінің 
маңыздылығы мен құндылығын сезінуге 
мүмкіндік береді. Сондықтан дизайнердің 
психологиялық тұрғыдан ыңғайлы түсті 
ортаны құрудағы барлық күш-жігерін 
безендірудің немқұрайлылығы, бөлменің 
таза емес көрінісі нөлге дейін азайтуға 
болады [19, 20]. 

Түстің эстетикалық әсері объектінің 
функционалды мақсатына байланысты 
бірқатар факторларды қамтиды. Жеке 
алынған әрбір түс жақсы немесе жаман 
емес, бәрі ол қолданылатын контекстке 
байланысты. Мысалы, қызыл, қызғылт 
сары және сары түстердің үйлесімі цирк 
плакаттарына сәйкес келеді, бірақ 
классикалық музыка концертінің 
плакаттарына мүлдем сәйкес келмейді 
(сурет 1.50). Жағымсыз, диссонантты 
түсті комбинациялар, теріс түсті 
ассоциациялар объектіге сенімсіздік пен 
теріс қатынасты орнатады (сурет 1.51). 

Түс климатын жобалау кезінде 
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1.51- сурет. Сәтсіз түс 
комбинациясының үлгісі 

[https://is.gd/bDAr6x] 

1.52- сурет.Кафенің қоздырушы 
интерьерінің мысалы 
[https://is.gd/w6zBlq ] 

1.53 сурет - Холл интерьерінің 
сергіткіш үлгісі 

[https://is.gd/1rHcvg] 

түстердің қоздырғыш, тоник және 
тыныштандыратын психофизиологиялық 
әсерлері кеңінен қолданылады.  

Адамды Жігерлендіру немесе көңіл 
көтеру, оның моторикасын, бұлшықетін, 
нейропсихикалық және эмоционалды 
тонусын арттыру қажет болған кезде 
қызықты түстер қолданылады. Мұндай 
үй-жайлардың үлгілері мейрамханалар, 
кафелер, клуб мекемелері, ірі бөлшектерді 
жинау цехтары және т.б. (сурет 1.52). 

Тоникалық түстер кез-келген 
өндірістік ортаға және қоғамдық 
интерьерлерге сәйкес келеді, онда іскерлік 
атмосфера мен ұзақ мерзімді өнімділікті 
қамтамасыз ету қажет. Сергіту-бұл ұзаққа 
созылатын, шаршамайтын қозу (сурет 
1.53). 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Бояғыштарда қандай үш түс негізгі болып табылады?
2. Бояғыштардың үш негізгі түстерінен бояулардың барлық түстерін алуға
болады?  
3. Гете шеңберінің түстерін тізімдеңіз.
4. Қызыл және жасыл пигменттерді араластыру арқылы қандай түс алынады?
5. Қызыл және сары пигменттерді араластыру арқылы қандай түс алынады?
6. Қызыл және көк пигменттерді араластыру арқылы қандай түс алынады?
7. Көк және сары пигменттерді араластыру кезінде қандай түс алынады?
9. Қандай түстер жылы түстер деп аталады?

Тəжірибелік тапсырмалар 
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1 тапсырма.  
Альбомға кез-келген қарапайым композицияны бір параққа 2 рет салыңыз 

(қысу арқылы немесе бақылау қағазымен немесе т. б.)  
Бірінші суретті түрлі-түсті бояулармен бояп, "хроматикалық композиция 

"деп атаңыз, ал екіншісін қара-ақ-сұр түстермен бояп,"Ахроматикалық 
композиция" деп атаңыз. 

 
2 тапсырма.  
Альбомға кез-келген қарапайым композицияны бір параққа 4 рет салыңыз 

(қысу арқылы немесе бақылау қағазын немесе т.б.), Барлық суреттер түрлі-түсті 
болуы керек, бірақ түс түрлерінде әр түрлі болуы керек.  

1. Қанық колорит (1.40 – суреттегі үлгі). 
2. Бөлінген колорит (1.41- сурет). 
3. Қараланған колорит (1.42 - суреттегі үлгі). 
4. Сынған колорит (1.43 - суреттегі үлгі). 

 
1.5. Композиция негіздері 

 
"Өнердегі композицияға деген ұмтылыс-әр түрлі кеңістікті және әр түрлі 

уақытты тұтас қабылдауға, көруге және бейнелеуге деген ұмтылыс... Көрнекі 
бейненің тұтастығына деген елес композиция болады» 

 (Ш. Фаворский).

Композиция (композициядан-құрастыру, біріктіру) - бұл заңдылықтарды 
сипаттайтын және көркемдік жолмен жұмыс жасау процесінде қолданылатын 
нақты әдістер мен құралдарды ашатын ғылыми пән. 

Технологиядағы композиция теориясы қарастырылып отырған 
құбылыстардың ең жалпы және маңызды байланыстары мен қатынастарын 
білдіретін категорияларға негізделген. Мұндай категориялар, ең алдымен, 
көлемдік-кеңістіктік сипаты композициялық іздеу (қалыптастыру процесінің 
бөлігі ретінде) пішіннің бірлігіне, тұтастығына қол жеткізуді қамтамасыз етеді 
және форманы арнайы композициялық функция мен құндылыққа ие етеді. 
Композиция заңдылықтарына сәйкес қалыптасқан заттың құрылымы 
бөлшектердің және тұтас бөліктердің үйлесімді бірлігіне қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін заттың мақсатына сәйкес келетін функционалды және 
конструктивті байланыстарды тудырады. Дәл осы композиция заңдары дизайнда 
қалай көрсетеді[21].  
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1.54-сурет. Композициялық, 
геометриялық орталық 

 
 
 

 
 

1.55- сурет Жарық пен көлеңке 
кереғарлығы 

[https://is.gd/ctETOi] 
 

 

1.56- сурет. Түс кереғарлығы 
[https://is.gd/oOcNSl] 

 

 
1.57- сурет. Өлшем кереғарлығы 

Геометриялық және композициялық 
орталық. 

Біз композицияны жазықтықта 
жасаймыз. Бұл фотосурет, қағаз парағы 
немесе компьютер мониторы болсын. Егер 
осы жазықтық арқылы екі диагональды 
сызық тартылса, олардың қиылысу 
нүктесі біздің болашақ 
композициямыздың геометриялық 
ортасын көрсетеді. Осы орталыққа 
жазылған кез-келген зат өзін сенімді 
сезінеді. 

Композициялық орталық 
көрерменнің назарын композицияның 
егжей-тегжейіне аударуға қызмет етеді. 
Фотода, кескіндемеде және суретте, 
әдетте, сюжеттік-композициялық 
орталықтар ерекшеленеді. Яғни, 
композициялық орталықта жұмыстың 
негізгі сюжеті бар (сурет 1.54). 

Композицияның композициялық 
орталығы мен геометриялық орталығы 
сәйкес келмеуі мүмкін. 

Композицияда бірнеше 
композициялық орталықтар болуы 
мүмкін, ал геометриялық орталық бір. 

Композициялық орталықты бөлуге 
болады: 

- көлеңке жарығының 
кереғарлығымен (сурет 1.55); 
- түс кереғарлығымен (сурет 1.56); 
- өлшемі (сурет 1.57); 
- пішіні (сурет 1.58). 

 
Жабық және ашық композиция. 

Жабық композицияда сызықтардың негізгі 
бағыттары орталыққа бағытталған. 
Мұндай композиция тұрақты, 
қозғалмайтын нәрсені жеткізуге жарайды. 

Ондағы элементтер жазықтықтан 
тыс ұмтылмайды, бірақ композицияның 
ортасында жабылады. Композицияның 
кез-келген нүктесінен осы орталыққа 
ұмтылыңыз. Оған қол жеткізу үшін 
композицияның ортасында элементтердің 
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1.58- сурет. Пішіннің кереғарлығы 

[https://is.gd/EOyrJF] 
 
 

 
 

1.59- сурет.Жабық және ашық 
композицияның үлгісі 
[https://is.gd/bxB9jw] 

 

 
 

 
1.60-сурет. Алтын қиманы алу үлгісі

[https://is.gd/rHS3pr] 
 

 

ықшам орналасуын, жақтауды қолдануға 
болады. Элементтердің орналасуы, 
олардың барлығы композицияның 
ортасына нұсқайды. 

Сызықтардың бағыттары 
орталықтан шығатын ашық композиция 
бізге суретті ақылмен жалғастыруға және 
оны жазықтық шеңберінен шығаруға 
мүмкіндік береді. Ол ашық кеңістікті, 
қозғалысты беру үшін жарамды (сурет 
1.59). 

Алтын қатынас ережесі. 
Үйлесімділік-бұл үйлесімділік. Барлық 
элементтер бір-бірін толықтыратын 
біртұтас тұтас. Бірыңғай механизм. 

Табиғаттың өзінен гөрі үйлесімді 
ештеңе жоқ. Сондықтан үйлесімділікті 
түсіну бізге одан келеді. Табиғатта 
көптеген визуалды бейнелер екі ережеге 
бағынады: симметрия және алтын қатынас 
ережесі. 

Алтын қиманы сегментті екі тең 
емес бөлікке бөлу арқылы алуға болады, 
осылайша бүкіл сегменттің үлкен бөлікке 
қатынасы сегменттің көп бөлігінің кішіге 
қатынасына тең болады (сурет 1.60) [21, 
22]. 

Бұл сегменттің бөліктері бүкіл 
сегменттің шамамен 5/8 және 3/8 құрайды. 
Яғни, алтын қатынас ережесіне сәйкес 
суреттегі көру орталықтары 1.61 суретте 
көрсетілгендей орналасады. 

Үштен үш ереже. 1-суретте. алтын 
қатынас ережесі сақталмайды, бірақ 
үйлесімділік сезімі пайда болады. Егер біз 
геометриялық фигураларымыз орналасқан 
жазықтықты тоғыз тең бөлікке бөлсек, 
онда элементтер бөлу сызықтарының 
қиылысу нүктелерінде, ал көлденең жолақ 
төменгі бөлу сызығымен сәйкес келетінін 
көреміз (сурет 1.62). Бұл жағдайда үштен 
үш ереже қолданылады. Бұл алтын бөлім 
ережесінің жеңілдетілген нұсқасы. 

Суреттегі Динамика және статика, 
қозғалыс, ырғақ. 
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1.61-сурет. Алтын қиманы алу үлгісі

[https://is.gd/p6v9wQ] 
 

 

 
 

1.62-сурет. Үштің үш бірлігі 
қағидасының үлгісі 

 
 

 
 

1.63 – сурет.Статикалық 
композиция 

[https://is.gd/F0Y810] 

 
1.64 –сурет. Динамикалық 

композиция 
[https://is.gd/zOMucw] 

 

Динамикалық композиция-қозғалыс 
пен ішкі динамика әсерін беретін 
композиция. 

Статикалық композиция 
(композициядағы статика) тыныштық 
әсерін береді (сурет 1.63). Суретте 
қозғалыс Елесі жасалады, себебі біз өз 
тәжірибемізден оның беті қисайған кезде 
дөңгелек затпен не болатынын білеміз. Біз 
бұл затты тіпті суреттегі қозғалыста да 
қабылдаймыз (сурет 1.64). Осылайша, 
композициядағы қозғалысты беру үшін 
диагональды сызықтарды қолдануға 
болады. Біздің қиялымыз осы қозғалысты 
жалғастыра алатындай етіп қозғалатын 
заттың алдында бос орын қалдырып, 
қозғалысты да жеткізуге болады (сурет 
1.65). Композициядағы статикаға 
диагональды сызықтардың болмауы, 
объектінің алдындағы бос орын және тік 
сызықтардың болуы арқылы қол 
жеткізіледі.  

Ритм-өнердегі маңызды сәттердің 
бірі. Ол композицияны тыныш немесе 
жүйке, агрессивті немесе 
тыныштандырады. Ритм қайталануға 
байланысты. Ритм бейнелеу өнеріндегі 
құрылуы мүмкін қайталайды түсті 
объектілерін, дақ, жарық және көлеңкеден 
(сурет 1.66). 

Композициядағы Симметрия және 
асимметрия, тепе-теңдікке қол жеткізу.
 Симметрия. Табиғатта көптеген визуалды 
бейнелер симметрия заңына бағынады. 
Сондықтан симметрияны біз 
композицияда оңай қабылдаймыз. 
Бейнелеу өнерінде симметрияға 
объектілердің орналасуы арқылы қол 
жеткізіледі, сондықтан композицияның 
бір бөлігі екіншісінің айна бейнесі болып 
көрінеді. Симметрия осьі геометриялық 
орталық арқылы өтеді. Симметриялық 
композиция тыныштықты, тұрақтылықты, 
сенімділікті, кейде ұлылықты жеткізуге 
қызмет етеді (сурет 1.67). Дегенмен, 
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1.65- сурет. Композициядағы 

қозғалыстың үлгісі 
[https://is.gd/XwOLRN] 

 

 
 

 
1.66- сурет. Метрикалық 

композиция үлгісі 
[https://is.gd/iRpe8K] 

 
 
 
 

 
 

1.67- сурет. Асимметриялық 
композиция үлгісі 

[https://is.gd/AK1i4V] 
 

 
 

 1.68- сурет. Тепе-теңдік үлгісі 
[https://is.gd/JXWSJX] 

 

кескінді мүлдем симметриялы етіп 
жасаудың қажеті жоқ. Шынында да, 
табиғатта керемет ештеңе жоқ. 
Симметрия-композицияда тепе-теңдікке 
жетудің ең оңай жолы. Алайда, жалғыз 
емес [22]. 

Ассиметрия, тепе-теңдікке қол 
жеткізу. Тепе-теңдіктің не екенін түсіну 
үшін механикалық таразыны ұсынуға 
болады (сурет 1.68). 

Бұл жағдайда симметрия заңы 
жұмыс істейді. Таразылардың сол және оң 
жағында бірдей пішіндегі және көлемдегі 
екі зат бірдей қашықтықта симметриялы 
орналасқан. Олар тепе-теңдік жасайды.
Асимметрия бұл тепе-теңдікті бұзады. 
Егер объектілердің бірі үлкенірек болса, 
онда ол кішіден асып түседі (сурет 1.69).  
Алайда, бұл заттарды тепе-теңдік ретінде 
композицияға бір нәрсе қосу арқылы 
теңестіруге болады. Ассиметрия 
сақталады (сурет 1.70). Үлкен затты 
орталыққа жақындату арқылы 
асимметриямен тепе-теңдікке қол 
жеткізуге болады (сурет 1.71). Тепе-
теңдікке қол жеткізу асимметриялық 
композицияны құрудағы маңызды 
кезеңдердің бірі болып табылады. Тепе-
теңдікке өлшемдердің, түс пен көлеңке 
дақтарының пішінімен қолжеткізіледі. 

Форма мен мазмұнның бірлігі. 
Бейнелілік 

Бірлік тұжырымдамасы 
функционалдық жоспарда, операциялық 
жоспарда (яғни, қоршаған ортаның әсерін 
білдіреді) пішін мен мазмұнның 
сәйкестігінен және эмоционалды 
жоспарда пішін мен мазмұнның 
сәйкестігінен, яғни белгілі бір 
эмоционалды көңіл-күйді 
қалыптастырудан тұрады (сурет 1.72, 
сурет 1.73). Егер алғашқы екі термин 
бейнелі шешім жасау үшін қажетті 
алғышарттар болса, үшіншісі (яғни 
эмоционалды әсер саласындағы 
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1.69-  сурет. Асимметрияның үлгісі 

[https://is.gd/gGxPba] 

 
 

 
1.70- сурет. Бір 
мезгілде тепе-

теңдік пен 
асимметрияның 

үлгісі 
[https://is.gd/e4g

Wus] 

 

1.71- сурет. Бір 
мезгілде тепе-

теңдік пен 
асимметрияның 

үлгісі 
[https://is.gd/e4g

Wus] 

 
 
 

 
 
 

1.72- сурет. Пішін бірыңғайлығы 
және функционалды көрініс үлгісі: 

шашты кептіруге арналған шаш 
кептіргіш, дизайнер Дитер Рамс 

[https://is.gd/qk353K] 

экспрессивтілік) бейнеге тікелей 
байланысты [22]. 

Функционалды орындылығы 
көркем-бейнелі шешімнің маңызды 
элементі болып табылатын өнеркәсіптік 
өнер бұйымдары үшін форма мен 
мазмұнның бірлігі, ең алдымен, объектінің 
функционалды мақсатының тиісті 
көркемдік формасы, бұйымның 
утилитарлық мәні, оның әлеуметтік 
маңызы арқылы барынша ашылуды 
білдіреді. Бұл өнеркәсіптік өнер 
бұйымдарының пішіні мен мазмұнын 
сәйкестендірудің басты және ерекше 
ерекшелігі. Утилитарлық және 
эстетикалық принциптің өзара үйлесуіне 
қарамастан, көп жағдайда утилитарлық 
басым болып қалады және форманы 
анықтайды. Ең алдымен, зат, өнім қажет, 
пайдалы, ыңғайлы және, әрине, әдемі 
болуы керек.  

Бұрыннан таныс функциясы бар 
өнім модернизацияланған кезде немесе 
дәстүрлі емес утилитарлық мәні бар жаңа 
өнім жобаланған кезде, шешімнің сипаты 
осы өнімнің не үшін арналғанын нақты 
оқуы керек. Өнімдегі функцияның белгілі 
бір оқылуы оның эстетикалық 
құндылықтарының негізі ғана емес, 
сонымен қатар жұмыс процесін 
оңтайландыруға ықпал етеді, жұмыстың 
жақсы орындалуын ынталандырады және 
күрделі техникалық объектілерді өңдеуді 
жеңілдетеді. Және, керісінше, 
шатастыратын, күрделі формасы адамды 
визуалды түрде шаршатады [23]. 

Алайда, қалыптасу процесінде тек 
функционалды түпкі себеп көркемдік 
экспрессивтілік құралдарын таңдауға әсер 
етпейді. Дұрыс бейнелі шешімге 
жақындау, пішін мен мазмұнның қажетті 
сәйкестігіне қол жеткізу үшін өнім түрінде 
оны пайдалану ерекшеліктерін білдіру, 
яғни.қоршаған орта пішінінің сипатына 
және осы өнім пайдаланылатын нақты 
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1.73- сурет Заттың пішін мен 
функционалдық түрінің 

бірыңғайлық үлгісі: автомобиль 
[https://is.gd/pGTXju] 

 
 

 

 
а) "Белла" шаштараз креслосы – 
әйелдер залына арналған аяққа 

арналған тіреуіші бар 
 
 

ортаға әсерін анықтау. Мысалы, 
зертханалық зерттеулерге арналған 
жабдықтар мен интерьер шешімі осы 
зертхананың орналасқан жағдайларын-су 
асты, жер үсті немесе ғарыштық ортада 
көрсетуі керек. Жұмыстың сипаты мен 
зертханалық зерттеулердің түрлері жақын 
болуы мүмкін, ал бөлменің тар кеңістігі 
мен шектеулі көлемінің жағдайы бірқатар 
жалпы міндеттер қояды, бірақ олардың 
шешімдері әр түрлі болуы керек. Дәл 
осындай сұрақтар кез-келген жабдықты 
бірдей мақсатта жобалау кезінде де 
кездеседі, бірақ бір жағдайда 
стационарлық пайдалану кезінде, ал 
екінші жағдайда кеңістікте қозғалады. 

Ақыр соңында, өнеркәсіптік 
өнімдердің көркемдік дизайнындағы 
бейнелер туралы айтқанда, өнімнің 
экспрессивті формасы оның мазмұнымен 
тек Функционалды және эксплуатациялық 
ғана емес, сонымен бірге міндетті түрде 
эмоционалды түрде де байланысты 
болады. Бұл жағдайда ол белгілі бір 
әлеуметтік-эстетикалық идеалдар аясында 
эмоционалды-эстетикалық бағалауды 
қамтиды. Дизайнер ең дәл бейнелі шешім 
жасау үшін өнім пішінінің сипатын 
таңдағанда, жобалық тапсырманы өте 
нақты және мүмкіндігінше толық 
тұжырымдауы керек. Қоқыс жәшігі сәндік 
вазаға ұқсайтын етіп шешілген кезде 
немесе әйнек күл сөресі кептеліске 
арналған розеткаға ұқсаса, мұның бәрі 
дизайнердің шешімнің шынайы бейнелі 
түсіндірмесіндегі қателіктеріне 
байланысты. 

"Бейнелеу" сияқты өнім пішінінің 
маңызды сапасын қалыптастыру, ең 
алдымен, белгілі бір эмоционалды 
жағдайды, тән психологиялық көзқарасты 
қалыптастырудан басталады. Мысалы, 
қалай көрінуі тиіс кресло шаштараз? Бұл 
стоматологиялық кабинеттегі орындыққа 
эмоционалды түрде ұқсауға бола ма? 
Себебі, шаштараздың пациенті мен 
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б) ерлер залына арналған аяққа 
арналған тіреуіші бар шаштараз 

креслосы 
 
 

 
в) аяққа арналған тіреуіші жоқ 

шаштараз креслосы 
 

1.74- сурет. Шаштараздарға 
арналған креслолар (гидравлика 

механизмі) 
[https://is.gd/Yb6rEC] 

 
 

 
1.75- сурет. Шаштараздарға 
арналған балалар креслосы 

[https://is.gd/96aXG9 ] 

клиентіндегі жұмыс позалары ұқсас және 
орындықтың әртүрлі позицияларының 
реттелуі орындықтардың осы екі түрін де 
біріктіреді. Бірақ олардың шешімі сәйкес 
келмеуі немесе тіпті жақындамауы керек. 
Бұл көбінесе процедураның түбегейлі әр 
түрлі сипатына және оған адамның 
көзқарасына байланысты болуы керек. 
Сондықтан ыңғайлы жағдайлар жасау осы 
әр түрлі позициялардан жасалуы керек.  

Егер сіз ерлер мен әйелдерге 
арналған шаштараздағы орындықпен 
мысалды қарастыруды жалғастырсаңыз 
және оларды шешуге эмоционалды 
тұрғыдан әр түрлі көзқарасты анықтауға 
тырыссаңыз, онда ерлер шаштаразында 
креслолар неғұрлым массивті, ұстамды 
болуы керек, әйелде неғұрлым күшті және 
батыл болса – жеңіл, талғампаз (сурет 
1.74). Сонымен қатар, балалар 
креслоларын жобалау кезінде баланың 
қауіпсіздігін ескеру қажет, сонымен қатар 
ойыншықтарға ұқсастық бере аласыз 
(сурет 1.75).  

Өнеркәсіптік өнер бұйымдарының 
формасы көбінесе функционалды түрде 
анықталғанына қарамастан, ол әрқашан 
автордың шығармашылық даралығының 
ізін қалдырады. 
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1.76- сурет.Бионикалық кескіннің 
өнеркәсіптік дизайн объектісіне 

әсерінің үлгісі 
[https://is.gd/r6Q86Y] 

 
 
 

 

 
 

1.77 - сурет. Итальяндық суретші 
Леонардо Да Винчидің ұшақ 

аппаратының суреті 
[https://is.gd/qybKw8] 

Бионика (грек. bion-өмір элементі) - 
тірі табиғаттың құрылымдары мен 
формалары, принциптері мен 
технологиялық процестері туралы білімді 
техникада, архитектурада және дизайнда 
пайдалану туралы ғылым. Биониканың 
негізін тірі жүйелерді модельдеу бойынша 
зерттеулер құрайды (сурет 1.76). 

Оның эмоционалды көңіл-күйі, 
тақырыпқа деген көзқарасы, жеке 
қабілеттері пішін мен мазмұнның 
сәйкестігінің қажетті дәрежесін, 
объективті және субъективті, ұтымды 
және эмоционалды принциптердің 
арақатынасын табуға көмектеседі. Кәсіби 
білім мен тәжірибе авторға тиісті көркем-
бейнелі шешімді білдіру үшін композиция 
құралдарын анықтауға және таңдауға 
мүмкіндік береді. 

Тапсырмаға байланысты белгілі бір 
объект бойынша жұмыс жасауда, пішіннің 
белгілі бір экспрессивтілігіне және сәйкес 
эмоционалды көңіл-күйге қол жеткізе 
отырып, дизайнер көркемдік 
экспрессивтілік құралдарының барлық 
арсеналын қолданады. Әр түрлі ырғақты 
және метрикалық заңдылықтарды, 
пропорционалды тәуелділіктерді қолдана 
отырып, пішіннің композициялық 
құрылысының ойластырылуы, контраст, 
нюанс принциптерін қолдану, түстердің 
экспрессивті қасиеттерін мақсатты 
пайдалану, тектоникалық шешімдердің әр 
түрлі мүмкіндіктері, қоршаған ортамен 
кең ауқымды және стилистикалық 
үйлесімділік – мұның бәрі таңдамалы 
жиынтықта адамға қажетті эмоционалды 
әсер ететін өнім пішінінің сол ерекшелігін 
(оның материалдық және конструктивті 
көрінісінде) табуға және білдіруге 
көмектеседі. 
          Бұдан басқа, дизайнер ассоциативті 
ойлайтындықтан, жобалау барысында 
пішін сипатының ізденістері және оның 
мәнерлілігінің ізденістері терең зерттеу, 
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1.78 - сурет. "Акула" сүңгуір қайығы
[https://is.gd/n57my4] 

 

 
 
 
 
 

 
1.79- сурет.  Seabreacher 

компаниясының "Dolphin Boat" 
катері 

[https://is.gd/7qsIcp] 
 

 
 
 
 

тірі табиғат объектілеріге жіті назар 
аударумен өтеді. 

Адамның табиғи организмдерді 
зерттеуге деген қызығушылығы білім мен 
адам қызметінің көптеген салаларын 
үміттендіреді. Бионика жабайы табиғат 
нысандарын қалыптастырудың заңдары 
мен принциптерін қолдану мәселелерімен 
айналысады. 

Құстардың ұшуын зерттеу және ұшу 
аппараттарын жобалау кезінде 
биологиялық жүйелерге тікелей еліктеу 
ерекше байқалады. Леонардо Да Винчи 
қанатты құс тәрізді ұшақ салуға тырысты. 
Оның идеялары біздің заманымызда 
өзгермелі қанатты дыбыстан тыс 
ұшақтарда пайда болды (сурет 1.77). 

Табиғи механизмдердің 
гидродинамикалық құпияларын зерттей 
және аша отырып, гидробиониктер 
кемелерді жобалаудың түбегейлі жаңа 
әдістері мен тәсілдерін табады. Мысалы, 
заманауи суасты қайықтарының пішінін 
алады (сурет 1.78). 

Сәулет өнерін, табиғат 
формаларының құрылымының 
пропорционалдылығы мен үйлесімділігін 
зерттеу мәселелері өнеркәсіптік өндірістің 
эстетикалық толыққанды өнімдерін 
жасауға ықпал етеді. 

Жабайы табиғат объектілерінің 
әсерлі сенімділігі, өзіндік ерекшелігі, 
жарқын бейнесі, әдетте, белгілі бір өмірлік 
мазмұнның жеке түрінде шынайы 
бейнелеумен байланысты. Ұшу кезінде 
тамақтанатын және негізінен ауада 
болатын құс-бұл табиғатпен жасалған 
жетілдірілген, аэродинамикалық 
формалары бар керемет ұшақ. Батпақта 
тұратын құстың денесінің, табанының, 
тұмсығының, мойнының басқа 
биологиялық бейімделген құрылымы бар. 

Табиғиға ұқсас, өнеркәсіптік 
формалардың "бейнесі" белгілі бір 
пішіннің нақты мазмұнымен тығыз 
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1.80-сурет. Биоаналог негізіндегі 
жол - құрылыс машинасының 

жобасы 
[https://is.gd/sR59o8] 

1.81- сурет. Интерьер дизайнында 
биониканы қолдану үлгілері 

бірлігінсіз мүмкін емес (сурет 1.79). 
Алайда, бейнелі шешім әрқашан кез-
келген табиғи пішіннің "мекен-жайы" 
ұқсастығын іздеумен байланысты деп 
ойлау дұрыс емес: қоңыз, айдаһар және т. 
б. Кейде дизайнерге бейнелі шешімге 
шығудың "кілті" қажет, бірақ содан кейін 
де табиғи формалардағы аналогтарға 
жүгіну белгілі бір мазмұнның шынайы 
көрінісіне қайшы келмеген кезде рұқсат 
етіледі және заңды болады. Бұл жағдайда 
дизайнердің мотивті табиғи түрде іздеуге 
жүгінуі оның шығармашылық әдісінің 
ерекше жағдайы болып табылады. 
Өнеркәсіптік түрдегі тым натуралистік 
шешімдер, әдетте, оның мазмұнын ашуға 
зиян тигізеді. 

Осылайша, дизайнердің 
шығармашылық процесінде бионикалық 
әдіс аналитикалық зерттеуде және табиғи 
формалардың қалыптасу заңдылықтарын 
практикалық қолдануда, форма 
құрылымының материалдың қасиеттеріне, 
функцияға және табиғи ортаға 
тәуелділігін зерттеуде көрінеді (сурет 
1.80). Дизайн-дизайндағы бионикалық 
әдіс сонымен қатар табиғи формалардың 
байлығы мен алуан түрлілігін эстетикалық 
игеру мәселелерін шешу, көркем 
экспрессивтіліктің жаңа мүмкіндіктерін 
іздеу және бағалау критерийлерін әзірлеу 
және әдемі және үйлесімді тану әдісін 
жетілдіру болып табылады (сурет 1.81). 

Сонымен, өнеркәсіптік өнерде 
форманы шешудің функционалды, 
эксплуатациялық және эмоционалды 
аспектілерінде жан – жақты және дәйекті 
түрде көрінетін форма мен мазмұнның 
бірлігі немесе сәйкестігі бұйымның 
маңызды сапасының қалыптасуына 
әкеледі-эстетикалық және практикалық 
маңызы бар өнімнің әртүрлі қасиеттерінің 
кең спектрін қамтитын бейнелеу [24]. 

Өнеркәсіптік дизайн теориясы 
Өнеркәсіптік бұйымның 
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Автомобильге қойылатын 
міндеттер мен талаптар-оның 
пішінін анықтайды 

 

 
а) максималды жылдамдыққа жету

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

б) жолаушының ыңғайлылығы мен 
жайлылығы  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
в) қаладан тыс жерде адамдармен 

және жүкпен жүру 
 

 1.82 - сурет. а) Ferrari;б) Mercedes; 
в) Jeep 

[https://is.gd/Eb3rnD] 
 

функционалдық сипаттамалары мен 
нысаны  

Өнеркәсіптік өнімнің формасына 
келесі факторлар әсер етеді: өнімнің 
мақсаты (жұмыс функциясы), 
эргономикалық талаптар, материалдар, 
конструкциялар және өнімнің адаммен 
және қоршаған ортамен байланысы. 

Өнеркәсіптік бұйым деп 
өнеркәсіптік (сериялық) тәсілмен 
дайындалған кез келген бұйым түсініледі. 
Өнеркәсіптік бұйымның пішіні тұтастай 
және оның жекелеген бөлшектері заттың 
функционалды мақсатына сәйкес келуі 
керек, яғни заттың мақсатына – оның 
функциясына байланысты барлық 
ерекшеліктерін көрсетуі керек. 

Автомобильдер: пішін 
функционалды талаптарды көрсетеді. Әр 
түрлі функционалды талаптарды әртүрлі 
мақсаттағы автомобильдердің мысалынан 
көруге болады (сурет 1.82). Бір жағдайда 
(сурет 1.82, а) "Формула-1" жарыс 
чемпионаты үшін әзірленген Ferrari 
автомобилі үшін максималды 
жылдамдыққа жету міндеті шешіледі. 
Жетілдірілген пішін жылдам қозғалысқа 
ықпал етеді. 

Басқа жағдайда (сурет 1.82, б) 
Mercedes автокөлігінің пішіні үлкен 
жылдамдыққа жету үшін емес, 
жолаушылардың жайлылығы мен 
жайлылығына, бүкіл құрылымның 
динамикалық әсерлерге төтеп беру 
қабілетіне бағынады. Жетілдірілген пішін 
тас жол бойымен жоғары жылдамдықпен 
жүру кезінде аз отын шығынын 
қамтамасыз етеді. 

Пішіннің сипаттамасында Jeep 
(сурет 1.82, в) динамизм мен 
тұрақтылықпен үйлескен күш пен қуат 
басым. Машина адамдар мен багажды 
ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік беретін 
пішінді "қатты" қарапайым түсіндірумен 
сипатталады. Клиренс тегіс емес беткей 
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1.83 - сурет. 
"Samsung" 

шаңсорғышыны
ң 

композициялық 
нысаны 

[https://is.gd/Qd6
2V3] 

1.84- сурет. 
«Vacuumcleaner» 
шаңсорғышының 
композициялық 

нысаны  
[https://is.gd/Qd62

V3] 

 
Телефон аппараттарының даму 

эволюциясы 
 

А) нөмірді 
дискілік теру 

 
 

б) нөмірді 
түймелі теру 

 

  
в) радио 
телефон 

г) сенсорлық 
теру 

 
1.85- сурет. Телефон 

конструкцияларын өзгерту 

[https://is.gd/r6Mmus,https://is.gd/hq
uwbY, https://is.gd/ipOvBR, 

https://is.gd/ik2Sv9] 

бойынша қозғалысты қамтамасыз етеді-
жолсыз жағдайларда барынша өтімділік. 
Jeep-тің бұрыштық, түзу пішіндері 
Mercedes-тің жеңіл, талғампаз 
формасынан ерекшеленеді, себебі олар 
әртүрлі талаптарды функционалды түрде 
қамтамасыз етеді [25]. 

Шаңсорғыштар, Тұрмыстық 
техника: бірқатар өнеркәсіптік өнімдерде 
көп мәнді форма шешімі бар, себебі 
функцияны жүзеге асыру орналасудың, 
құрылымдық шешімнің және 
қолданылатын материалдардың 
көптүрлілігін қамтиды. Samsung және 
Vacuumcleaner шаңсорғыштарының 
модельдері (сурет 1.83, сурет 1.84) әр 
түрлі пропорциялар мен корпус 
конфигурациясы бар. Пішінді жобалауға 
еркін көзқарас функционалды мақсат пен 
жұмыс жағдайларын ескереді. 

Телефон аппараттары: айта кету 
керек, осы талаптар кешенінің кейбір 
позициялары белгілі бір дизайн принципі 
үшін ғана жарамды. Мысалы, абоненттің 
нөмірін теру дискімен және дискісіз 
жүзеге асырылатын телефонның дизайнын 
өзгерту (сурет 1.85, а, б), басқа талаптарға 
әсер етеді (дамыған тірек алаңына 
қажеттілік жоғалады және т.б.), ал 
радиотелефон үшін (сурет 1.85, в) 
алдыңғы модельдерден айырмашылығы, 
түтікте орналасқан және сенсорлы 
экранды теруді қамтамасыз ететін 
түймелердің ыңғайлы және ыңғайлы 
орналасуы туралы ойлану керек, бірақ 
сөйлесуге кедергі келтірмейді (сурет 1.85, 
г). 

Белгілі бір өнеркәсіптік өнімнің 
функцияларын талдау осы 
функциялардың пайда болу жағдайларын 
зерттеуді қажет етеді. Осылайша, 
функционалды процесс бірқатар 
компоненттерге бөлінеді-жеке 
операциялар. Кез-келген компонентті бұзу 
немесе елемеу жүйенің бұзылуына және 
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1.86-сурет. Қарапайым (монолитті) 

өнеркәсіптік бұйымдар 
[https://is.gd/fL44Fs] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.87-сурет. Күрделі (төңкеру 
арқылы түрлендірілетін) 

өнеркәсіптік бұйым 
[https://is.gd/maWHO1] 

 
 
 
 
 
 
 

нәтижесінде ақаулы өнімді жасауға 
әкеледі. Барлық компоненттерді есепке 
алу, ең алдымен, өнімнің функцияларын 
толық қанағаттандыруды анықтайды, 
содан кейін оның эргономикалық және 
эстетикалық сипаттамаларына әсер етеді 
(оның мөлшеріне, өлшемдеріне, жалпы 
құрылымына, конфигурациясына, 
пластикасы мен түс схемасына әсер етеді). 
Өнімді пайдалану процесін жақсы 
қамтамасыз ететін барлық шарттардың 
қосындысы функционалдық сипаттамалар 
деп аталады. 

Белгілі бір өнеркәсіптік өнімді 
пайдаланудың максималды 
ыңғайлылығын қамтамасыз етумен 
байланысты Тұтынушылық талаптар 
қалыптастыру үшін өте маңызды. Мұнда 
бастысы-өнімді пайдалану ыңғайлылығы 
мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету (тиісті 
нысан арқылы), сондай-ақ затқа 
эргономикалық талаптарды есепке алу. 
Мысалы, жұмыс істейтін адам үшін 
белгілі бір механизмнің басқару 
элементтері қай аймақта және қалай 
орналасатынына мүлдем бей-жай 
қарамайтыны анық. 

Материал, дизайн, технология және 
пішін. Өнеркәсіптік өнімнің пішінін 
жобалау кезінде материалдарды, 
конструкцияларды және өндіріс 
технологиясын ескеру қажет. Олардың 
пішінге әсері әртүрлі жолдармен көрінеді. 
Көп жағдайда материал объектінің 
пішініне тікелей емес, құрылым арқылы 
әсер етеді. 

Суретте қарапайым өнеркәсіптік 
өнімдер ұсынылған, оларда дизайн 
қарапайым және материал әдетте 
монолитте қолданылады (сурет 1.86). 

Күрделі өнімде материал, құрылым 
және жасалған пішін арасындағы 
байланыс әр түрлі болады, себебі онда 
материал "жұмыс істейді", объектінің 
сипатына, оның функциясы мен 
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 1.88- сурет. Кеңістіктік ашық 

құрылыс (велосипед) 
[https://is.gd/4rYr8H] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.89 – сурет. Оқшауланған көлемі, 
геометриялық пішіні бар зат (кір 

жуғыш машина)  
[https://is.gd/GmoZF6] 

 

 

құрылғысына байланысты арнайы 
жасалған дизайнның ерекшеліктеріне 
толықтай бағынады. Мысалы, негізгі 
құрылымдар ретінде металды қолдана 
отырып, суреттегі орындық бос кеңістікті 
ұйымдастырумен және функцияның 
өзгеруімен жылдам өзгеру (төңкеріс) 
мүмкіндігімен ерекшеленеді – демалуға 
арналған орындықтан тербелетін 
орындыққа дейін (сурет 1.87). 

Дизайнер осы жағдайда ең жақсы 
түрде пайдаланылатын материалды 
ұйымдастыруға тырысуы керек. 

Өнеркәсіптік өнімдерде 
қолданылатын құрылыс түрлері 
(құрылымдар тобы) өнімнің пішініне, 
оның тектоникасы мен пластикасына әсер 
етеді және екі негізгі топты құрайды [24]. 

Кеңістіктік ашық құрылымдар 
(монолитті және торлы – сурет 1.88). 
Осындай кеңістіктік формаларды жасау 
кезінде дизайнердің жұмысының сәттілігі 
үшін құрылымдық схеманы толығымен 
анықтау, өткір ашу, құрылымның 
жұмысын тұтастай және оның жеке 
түйіндерін көрсету өте маңызды. 

Жабық құрылымдар (жеке көлемі 
бар заттар). Осы бұйымдардың сыртқы 
контуры қабықша түрінің монолитті 
конструкциясынан, осы көлемді 
қалқанмен немесе қаптамалармен әртүрлі 
қоршайтын қаңқамен жасалған. Беттерден 
пайда болған кеңістіктік оқшауланған 
формалар ашық құрылымдық схемасы бар 
пішіндер сияқты әр түрлі. Бұл 
формаларды, өз кезегінде, екі негізгі топқа 
бөлуге болады – нақты анықталған 
"геометриялық" (сурет 1.89) және 
пластикалық күрделі - "мүсіндік" (сурет 
1.90).  



49

 
 

1.90-сурет. Оқшауланған көлемі бар, пластикалық күрделі 
 ("мүсіндік") бұйым (шаңсорғыш)  

[https://mcgrp.ru/images/1031122/1388724.jpg] 
 

 
 

1.91-сурет. Өнеркәсіптік өнімнің сыртқы түрін анықтайтын факторлар  
[https://is.gd/m5qFTz] 
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Өнеркәсіптік өнімнің дизайнын талдау. 
Өнеркәсіптік өнімнің дизайн деңгейін талдаудың негізгі міндеті-оның 

артықшылықтары мен кемшіліктерін объективті анықтау, сондай-ақ ұсынылған 
өнімнің заманауи талаптарға сәйкестігі. 

Бүкілодақтық техникалық эстетика ғылыми-зерттеу институтында 
(ТЭБРҒЗИ) әзірленген әдістемелер өнеркәсіптік бұйымның дизайнын 
бағалаудың жалпы қағидаттарын әзірлеу үшін негіз болды. Өнеркәсіптік 
өнімдердің дизайнын талдау тәртібі келесі кезеңдерді қамтиды: 

1. Өнім туралы ақпарат жинау-жасалған өнімнің аналогтарын жобалау 
және өндіру туралы соңғы ақпаратты зерттеу, олар тек сыртқы түрімен ғана 
шектелмейді, сонымен қатар техникалық мәліметтер, дизайн ерекшеліктері және 
т.б. туралы ақпаратты қамтиды (сурет 1.92). 

 

 
 

1.92- сурет. Mitsubishi Electric MSZ кондиционерінің сипаттамалары 
 
2. Әр түрлі сапа деңгейлері бар аналогты өнімдердің анықтамалық қатарын 

жасау үлгілерді таңдауды, оларды бағалауды және сапа белгілері бойынша 
қатарға орналастыруды қамтиды. Аналогтар неғұрлым ұқсас параметрлерге ие 
болады (қозғалтқыш қуаты, сыйымдылық, толқын диапазоны және т.б.), өнімнің 
сапа деңгейі дәлірек анықталады. Егер түбегейлі жаңа өнім әзірленсе және оған 
сәйкес аналогтар болмаса, онда тапсырманы орындау принциптеріне сәйкес бір-
бірінен мүмкіндігінше ерекшеленетін үлгілерді таңдауға тоқталу керек, 
осылайша дамыған құрылымдардың қасиеттері туралы жаңа мәліметтер пайда 
болады. 

3. Функционалдық сипаттамаларды талдау. Бұл кезеңде эргономика 
талаптарын ескере отырып және өнімнің жұмыс істеу кезеңдерін егжей-тегжейлі 
қарастыра отырып, пайдаланушының ыңғайлылығына қатысты барлық нәрсе 
талданады. Сондай-ақ, қоршаған ортамен қарым-қатынас мәселелері ескеріледі: 
пішіннің сипаты, стиль бағыты, пайдалану мүмкіндігі, қоршаған ортаның іргелес 
элементтерімен өлшемдердің үйлесімділігі, пішіннің "көрінуі", оның ақпараты 
және т. б. 

4. Дизайн пішінінің сәйкестігін талдау. Бұл кезеңнің міндеті-пішін мен 
дизайнның органикалығын анықтау, пішіннің даму логикасын, оның 
құрылымдық негіздегі дәйектілігін бақылау. Сонымен, қоңырауды тоқтату үшін 
түймені табу қиын болатын оятар (егер оны қараңғыда іздеу керек болса) 
мүмкіндігінше тұрақты болуы керек. Пішіні тектоникалық шынайы болуы тиіс: 
жеңіл заттың пішіні жеңіл, ал ауыр заттың пішіні жеңіл тәрізді көрсетілуі керек. 

5. Пішін мен материалдың сәйкестігін талдау келесі талаптарды 
қанағаттандыруы керек: 
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- материалдың бұйымның функцияларына сәйкестігі, яғни осы материалды 
белгілі бір өнімде қолданудың орындылығы; 

- бұйымның конструкциясы материалының сәйкестігі, яғни осы 
өнеркәсіптік бұйымда материалды пайдаланудың ұтымдылығы; 

- материалдың сәндік қасиеттері форманы қабылдау тұтастығы 
тұрғысынан бағаланады; 

- материалды пайдалану дәрежесі оның ашылу дәрежесімен анықталады-
оның қасиеттерін, өңдеу сапасын және т. б. 

6. Өнімнің пішіні мен жарамдылығын талдау өнімді өндірудегі өндірістік
процестердің ерекшелігімен байланысты. Өнім технологиялық және 
технологиялық емес болуы мүмкін, яғни.оның өндіріс процесі негізсіз уақытты 
қажет етеді немесе қолмен жасалатын операциялардың көп мөлшерін, бір 
нәрсені аяқтау қажеттілігін қамтиды. Бұл жағдайда өнім сәндік-қолданбалы өнер 
санатына немесе көркемдік дизайн саласына жатады-жоғары көркемдік 
құндылығы бар жалғыз, ерекше объект. 

7. Композицияны талдау мыналарды анықтайды:
- элементтердің пропорционалдылығымен, масштабтылығымен, бөліктер 

мен бүтіннің дұрыс пропорционалдылығымен көрінетін пішіннің тұтастығы мен 
үйлесімділігі, мұнда ырғақтық құрылым, пішіннің нюанстары, түстердің қарама-
қайшылығы, текстураның экспрессивтілігі сияқты композиция құралдары 
қарастырылады; 

- пішіннің ортамен байланысы; 
- пішіннің барлық элементтері сипатының бірлігі – «пішінді сезу», оның 

«стильдік сипаттамасы»; 
- стильдік бағдар пішінінің сәйкестігі. 
8. Тұжырымдар мен қорытындылар талдау негізінде өнеркәсіптік өнімнің

дизайнын объективті бағалауды қамтиды. 

Тəжірибелік тапсырмалар 
№ 1 тапсырма. 
 Қоршаған ортаның сәйкес келу заңын, пайдалану шарттарын, өлшемі мен 

ауқымдылығына әсерін, деталдау мәнін және материал таңдауын пайдалана 
отырып, тұрмыс затының дизайнын талдау. 

№ 1 тапсырма. 
Композицияның белгілі бір құралдарын қолдана отырып, композициялық 

талдау жасаңыз және дизайн объектісінің қалыптасу қасиеттерінің 
ерекшеліктерін көрсетіңіз. 

№ 1 тапсырма. 
Тақырыптық дизайн объектісінің таңдалған үлгісі бойынша шешімде бар 

көркем бейнені анықтай отырып, талдау жүргізу, онда композицияның 
мынадай құралдары: метроритмикалық арақатынас; модульдік жүйе; масштаб 
және ауқымдылық; контраст, нюанс және ұқсастық; көлеңке және пластик; түс 
көрсетілген.  
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Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Композиция-бұл… 
2. "Көлемді-кеңістіктік композициялық іздеу"анықтамасы нені білдіреді? 
3. Геометриялық және композициялық орталық деп нені атайды? 

Мысалдар келтіріңіз. 
4. Жабық композиция ашық композициядан несімен ерекшеленеді? 
5. Алтын қатынасын қалай алуға болады? 
6. Үштен үш ереже нені білдіреді? 
7. Композициядағы қозғалыстың көрінуін қалай жеткізуге болады? 
8. Бионика нені білдіреді? Мысалдар келтіріңіз. 
9. Өнеркәсіптік өнімнің дизайнын талдау не үшін қажет? 
10. Композицияның талдауы нені анықтайды? 
 
1.6. Ортогональды проекциялардағы графикалық суреттер 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.93- сурет. Проекцияларды алу 
 
 
 
 
 
 

Ортогональды проекциялар және 
тікбұрышты координаттар жүйесі. 
Тікбұрышты проекциялар жүйесіндегі 
сызбалар. Проекциялау. Проекциялау 
туралы жалпы мәліметтер  

Сызбалардағы заттардың суреттері 
мемлекеттік стандарт ережелеріне сәйкес 
тікбұрышты проекциялау әдісі (әдісі) 
бойынша орындалады. Проекция-бұл 
объектінің проекциясын құру процесі. 
Проекциялар қалай алынады? Осындай 
мысалды қарастырайық. 

Кеңістіктегі еркін а нүктесін және Н 
жазықтығын алыңыз (сурет 1.93). А 
нүктесі арқылы кейбір а нүктесінде Н 
жазықтығын қиып өтетіндей, гак түзуін 
сызамыз. Онда А нүктесі А нүктесінің 
проекциясы болады. Проекция алынған 
жазықтық проекция жазықтығы деп 
аталады. Тікелей Аа проекциялық сәуле 
деп аталады. Оның көмегімен А нүктесі Н 
жазықтығына проекцияланады. осы 
әдіспен кез-келген кеңістіктік фигураның 
барлық нүктелерінің проекцияларын 
салуға болады [27]. 

Сондықтан жазықтықтағы кез-
келген фигураның проекциясын құру үшін 
проекциялық сәулелерді қиял жазықтығы 
арқылы өткізу керек.Фигураның барлық 
нүктелерінің проекциясы берілген 
фигураның проекциясын құрайды. 
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1.94- сурет. Фигураның проекциясы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.95- сурет. Модельдің көлеңкесін 

алу 
 

Геометриялық фигураның, мысалы, 
үшбұрыштың проекциясын алуды 
қарастырыңыз (сурет 1.94). 

Болашақта біз тақырып бойынша 
алынған нүктелерді бас әріптермен, ал 
олардың проекцияларын кіші әріптермен 
белгілейміз. А нүктесінің берілген 
жазықтыққа проекциясы нүкте болады, ал 
Аа проекциялайтын сәуленің проекция 
жазықтығымен қиылысуы нәтижесінде. 13 
және С нүктелерінің проекциялары h және 
C нүктелері болады, жазықтықтағы а, в 
нүктелерін түзу сегменттермен 
байланыстыра отырып, біз ABC 
фигурасын аламыз, ол берілген АВС 
фигурасының проекциясы болады. 

Проекция идеясын заттардың 
көлеңкесіне қарап алуға болады. Мысалы, 
призманың сым моделін алайық (сурет 
1.95). Бұл модель күн сәулесімен 
жарықтандырылған кезде қабырғаға 
көлеңке түсірсін. Осылайша алынған 
көлеңке берілген объектінің проекциясы 
ретінде қабылдануы мүмкін. 

"Проекция" латын сөзі. Орыс тіліне 
аударғанда "Алға лақтыру" дегенді 
білдіреді.  

Қағазға тегіс зат қойып, оны 
қарындашпен дөңгелектеңіз. Сіз осы 
элементтің проекциясына сәйкес келетін 
суретті аласыз. Проекциялардың үлгілері-
фотографиялық суреттер, кино кадрлары 
және т. б. 

Орталық және параллель проекция. 
Егер объектінің проекциясы салынған 
проекция сәулелері бір нүктеден шықса, 
проекция орталық деп аталады (сурет 
1.96). Сәулелер шыққан нүкте проекция 
орталығы деп аталады. Бұл жағдайда 
алынған проекция орталық деп аталады 
[21]. 

Орталық проекция көбінесе 
перспектива деп аталады. Орталық 
проекцияның үлгілері-фотосуреттер мен 
кинокадралар, электр шамының 
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1.96- сурет. Орталық проекциялау 
[https://is.gd/1jBoN9] 

 

 
 
 
 

 
1.97 сурет. Тік бұрышты 

проекциялау 
[https://is.gd/UgIYIp ] 

 

 
 

1.98- сурет. Қиғаш бұрышты 
проекциялау 

 

сәулелерімен заттан лақтырылған 
көлеңкелер және т. б. Орталық 
проекциялар табиғаттан сурет салуда 
қолданылады.  

Проекциялайтын сәулелер проекция 
жазықтығына перпендикуляр болатын 
жағдайда (сур. 1.97), яғни онымен 90° 
бұрыш жасайтын жағдайда, проекция 
тікбұрышты деп аталады. Алынған 
проекция тікбұрышты деп аталады. 

 
Егер проекция сәулелері бір-біріне 

параллель болса, онда проекция параллель 
деп аталады. Параллель проекцияның 
мысалын заттардың күн көлеңкелері деп 
санауға болады. 

Нысанның суретін параллель 
проекцияда салу орталыққа қарағанда 
оңайырақ. Сызбада мұндай проекциялар 
сызбалар мен көрнекі кескіндерді салу 
үшін қолданылады. 

Параллель проекция кезінде барлық 
сәулелер проекция жазықтығына бірдей 
бұрышпен түседі. Егер бұл 1.98-
суреттегідей кез-келген өткір бұрыш 
болса, онда проекция қиғаш деп аталады. 

Тіктөртбұрышты проекция 
сызбаларда суреттерді салу үшін кеңінен 
қолданылады [28]. 

Геометриялық денелердің 
құрылысы. 

Текшені құру. Изометриялық 
осьтерді X, y, z (сурет 1.99) және Біз L 
текшесінің берілген жағында ромбтың 
пішінін білдіретін оның жоғарғы негізін 
саламыз. Содан кейін базаның ортасынан 
оған перпендикуляр сызық сызыңыз (яғни 
z осьіне сәйкес келеді), текшенің биіктігін 
кейінге қалдырыңыз, осьтер мен екінші 
негізді тұрғызыңыз. Ромбтың әр шыңынан 
төменге тік түзу сызық жүргізе отырып, 
негіздер қырларының шыңдарын қоса 
отырып, текше қырын саламыз. Сурет 
салудың дәлдігін тексереміз (сурет 1.100). 

Содан кейін біз көрінбейтін 
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1.99- сурет. Изометрияда текше 
құру 

[https://is.gd/LlU72r] 
 

 

 
1.100- сурет. 
Изометрияда 
текше құру  

 

1.101- сурет. 
Диметрияда 
текше құру 

[https://is.gd/0K4w
Bj] 

 

  
1.102- сурет.  
Изометрияда 
призма құру 

 
 

1.103- сурет. 
Жарық-

көлеңкенің 
таралуымен 
изометрияда 
призма құру 

  

қабырғаларды өшіргішпен өшіреміз, ал 
көрінетін жиектерді неғұрлым айқын 
сызықпен сызамыз. 
Тікбұрышты диметриялық проекциядағы 
текше суретінің реттілігі оның 
изометриядағы құрылысына ұқсас (сурет 
1.101). Мұндай проекцияда жасалған 
текшенің суреті изометрияға қарағанда 
көрнекі. 

Призманың құрылысы (сурет 1.102). 
Призманың құрылысы әрқашан жоғарғы 
базаның суретінен басталады. Мысалы, 
тігінен орналасқан тұрақты алтыбұрышты 
призманы сызыңыз. Призманың суретін 
қосымша құрылымдардың көмегімен 
жасауға болады: алдымен изометрияда 
ромбтың пішінін алатын квадрат сызыңыз 
және оған алтыбұрышты "салыңыз". 
Алтыбұрыштың әр шыңынан тік 
сызықтарды төмен түсіріп, оларға 
призманың жиектерінің берілген 
ұзындығын салыңыз. Екінші негізді 
сызыңыз. Алынған нүктелерді түзу 
сызықтармен байланыстырамыз және 
сызбаның дәлдігін тексереміз. Қосымша 
қосалқы құрылыстарды өшіргішпен алып 
тастаймыз. 1.103-суретте жарық-
көлеңкенің таралуымен призманың дайын 
суреті көрсетілген. Тік бұрышты 
диметрияда көлденең орналасқан тұрақты 
алтыбұрышты призманың құрылысы 
бүйір негізінің суретінен басталады (сурет 
1.104). Көлденеңінен орналасқан 
призманың суретін қосымша 
құрылымдардың көмегімен жасаймыз: 
алдымен квадрат сызыңыз және оған 
алтыбұрышты "салыңыз". Алтыбұрыштың 
әр шыңынан y осьіне параллель сызықтар 
сызыңыз және оларға h призмасының 
жиектерінің берілген ұзындығын салыңыз 
(тікбұрышты диметрияда жиектердің 
ұзындығы екі есе азаяды – h/2). Екінші 
негізді сызыңыз. Алынған нүктелерді түзу 
сызықтармен байланыстырамыз және 
сызбаның дәлдігін тексереміз. Қосымша 
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1.104- сурет. 
Диметрияда 
призма құру 

 
 
 

1.105-сурет. 
Жарық-

көлеңкенің 
таралуымен 
изометрияда 
призма құру 

 
1.106- сурет. Изометриялық 

проекцияда цилиндр 
құру

 
1.107- сурет. Тік бұрышты 
диметрияда цилиндр салу 

 
1.108- сурет. Изометриялық 

проекцияда көлденең осьтері бар 
цилиндр құру 

[https://is.gd/MOPEGm] 

қосалқы құрылыстарды өшіргішпен алып 
тастаймыз. 

Цилиндрдің құрылысы. 
Изометриялық проекцияда тігінен 
орналасқан осьі бар дөңгелек Цилиндрдің 
құрылысы P1 жазықтығына параллель 
негіз салудан басталады. Мұны істеу үшін 
біз тік осьті z тартамыз, оған цилиндрдің 
берілген биіктігінің өлшемі h қойылады. 
Содан кейін "О" және "О1" нүктелері 
арқылы көлденең сызықтарды сызыңыз. 
Цилиндрдің жоғарғы және төменгі 
негіздерін сызыңыз, олар изометриялық 
проекцияда эллипс пішінін алады. Ол 
үшін біз қосымша құрылыстарды 
орындаймыз, яғни d (шеңбердің диаметрі) 
тең жақтары бар ромбтарды саламыз. Біз 
осы ромбтардың әрқайсысына эллипс 
жазамыз, содан кейін сол және оң жақта 
оларға жанасатын түзу сызықтар саламыз 
(сурет 1.106). 

Тікбұрышты диметрияда цилиндр 
үлгісі изометриямен бірдей ретпен 
орындалады (сурет 1.107).  

Геометриялық денелер тобының 
суреттерін салу үлгілері. Құру мұндай 
суреттер қарастырайық нақты мысалдар 
негізінде бөлшектер. Алдымен біз осы 
бөлшекті талдаймыз. Осылайша, 
қарапайым геометриялық денелер 
тобының суреттерін орындау кезінде 
олардың сызбадағы құрылысының 
реттілігін игеру керек.  

Толығырақ 1 (сурет 1.109) бір-біріне 
қойылған геометриялық денелер тобынан 
тұрады. Топқа цилиндр, кесілген конус 
және жалпақ кесілген доп кіреді. Оны 
тікбұрышты изометриялық проекцияға 
салыңыз. 

Сурет салуды бастамас бұрын, бүкіл 
топтың пропорцияларын, яғни биіктіктің 
бүкіл денелер тобының еніне қатынасын 
анықтау керек, содан кейін жеке 
денелердің бір-біріне қатынасын анықтау 
керек. 
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1.109- сурет. 1 бөлшек, 3D моделі 
[https://is.gd/GLazKt] 

1.110- сурет. Проекция құру 

1.111- сурет.1 бөлшектің дайын 
проекциясы 

Біз кескіннің жалпы өлшемдерін 
анықтаймыз және пішімде суреттің 
орналасуын таңдаймыз: парақтың 
жоғарғы жағында қашықтық үлкен, ал 
төменгі жағында аз болуы керек. 

Берілген денелер тобы енінен гөрі 
биіктігі үлкен, сондықтан парақты тігінен 
орналастырыңыз. Парақта біз жұқа 
сызықтармен тіктөртбұрышты 
белгілейміз, оның пішіні денелер тобының 
жалпы пропорцияларына сәйкес 
сызылады. 

Орындауға кірісеміз сурет 
бөлшектер (сурет 1.110). Бұл мысалдағы 
денелер өлшемдерінің арақатынасын 
бөлшектен аламыз. Биіктіктерді белгілеп, 
x және y осьтерін сызыңыз және әр беттің 
суретін бөлек орындауға кірісіңіз. Біз 
допты "салатын" шаршы саламыз.  

Біз ромбтың тағы бір суретін салып, 
конустың негізін саламыз. Біз қажетсіз 
құрылыс сызықтарын өшіреміз және 
суреттің дәлдігін тексереміз, содан кейін 
сызбаны жұқа сызықтармен айқын 
контурмен дөңгелектейміз (сурет. 1.111). 
Графикалық проекцияларды дұрыс құру 
өнеркәсіптік дизайндағы эскиздер үшін 
негіз болып табылады [29]. 

1.112 - сурет. Өнеркәсіптік өнімнің 
проекциясын құру үлгісі 
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Тəжірибелік тапсырма 

Тақырып дизайнының объектісін таңдап, ортогональды проекцияны 
қолдана отырып, тақырыпты сызыңыз: оның қасиеттері мен композицияның 
сапасын көрсетіңіз: форма мен мазмұнның бірлігі; кескін; тұтастық; 
композициялық бірлік; симметрия және асимметрия; статикалық және 
динамизм. Тақырыптың сипаттамасын реферат түрінде жасаңыз және оның 
сызбасын беріңіз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1. Қарапайым проекцияны қалай алуға болады?
2. Орталық проекция деп нені атайды?
3. Бұрыштық проекцияның тікбұрышты проекциядан айырмашылығы

неде? 
4. Пәндік дизайн объектісін бейнелеу кезінде перспективаны құру

заңдылықтарын білу не үшін қажет? 
5. Сіз перспективаның қандай түрлерін білесіз?

Қысқаша қорытынды 

Осы бөлімді зерттеу нәтижесінде студент өнеркәсіптік дизайн туралы 
жалпы ақпаратпен танысады, оның не екенін біледі. Ол өнер тарихымен және 
ғылым мен техниканың пайда болуымен және олардың өнеркәсіптік 
дизайнның дамуына қалай әсер еткенімен танысады. Студент суреттегі 
перспективаның негіздерін оқып, үйренеді, сонымен қатар кескіндемедегі 
түстің маңыздылығын біледі және композицияның негіздерімен танысады. 
Сурет салу негіздерін, сондай-ақ ортогональды проекцияларда графикалық 
кескіндерді салуды үйренеді. 
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2-БӨЛІМ. ӨНЕРКӘСІПТІК ДИЗАЙНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ-
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ, ГРАФИКАЛЫҚ 
КОМПЬЮТЕРЛІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар: 
1) Кәсіби тапсырмаларды орындау үшін қажетті ақпаратты іздеңіз. 
2) Дизайн өнімінің тұжырымдамасын жасау үшін компьютерлік 

бағдарламаларды қолданыңыз. 
3) Үш өлшемді модельдеуді қолдана отырып жұмыс жасаңыз. 
Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар бағдарламалық 

құралдарды пайдалану дағдыларын меңгеруі және интернет ресурстарды 
пайдалана отырып, компьютерлік желілерде жұмыс істеуі, ақпаратты алудың, 
сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын меңгеруі, 
жұмыста заманауи есептеу техникасы мен мамандандырылған бағдарламалық 
қамтамасыз етуді пайдалану қабілетіне ие болуы тиіс. 

Қажетті оқу материалдары 
Орнатылған графикалық бағдарламалары бар дербес компьютер, заманауи 

гаджеттер (ұялы телефондар, планшеттер, айфондар, ноутбуктер), скейтчингке 
арналған альбом, А4 пішіміндегі сызу қағазы, қарындаштар мен гель қаламдар.  

Кіріспе 
Бөлімде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, графикалық 

компьютерлік бағдарламаларды пайдалану үшін қажетті білім, Дағдылар мен 
дағдылар сипатталған. 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: жүргізілген жұмыстарды 
жоспарлау мен талдаудың бағдарламалық әдістерін қолдануды, 
автоматтандырылған ақпараттық технологиялардың түрлерін, ақпаратты 
автоматтандырылған өңдеудің негізгі ұғымдарын және дербес электрондық 
есептеу машиналары мен есептеу жүйелерінің құрылымын, ДК көмегімен 
есептерді шешудің негізгі кезеңдерін, ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, беру 
және жинақтау әдістері мен құралдарын, графикалық дизайнның 
ерекшеліктерін, компьютерлік бағдарламалардың көмегімен дизайн-жобаларды 
жасаудың заманауи тәсілдері мен әдістерін, компьютерлік графиканың 
техникалық және бағдарламалық құралдарын меңгереді. 
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2-БӨЛІМ. ӨНЕРКӘСІПТІК ДИЗАЙНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ-
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ, ГРАФИКАЛЫҚ 
КОМПЬЮТЕРЛІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар: 
1) Кәсіби тапсырмаларды орындау үшін қажетті ақпаратты іздеңіз. 
2) Дизайн өнімінің тұжырымдамасын жасау үшін компьютерлік 

бағдарламаларды қолданыңыз. 
3) Үш өлшемді модельдеуді қолдана отырып жұмыс жасаңыз. 
Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар бағдарламалық 

құралдарды пайдалану дағдыларын меңгеруі және интернет ресурстарды 
пайдалана отырып, компьютерлік желілерде жұмыс істеуі, ақпаратты алудың, 
сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын меңгеруі, 
жұмыста заманауи есептеу техникасы мен мамандандырылған бағдарламалық 
қамтамасыз етуді пайдалану қабілетіне ие болуы тиіс. 

Қажетті оқу материалдары 
Орнатылған графикалық бағдарламалары бар дербес компьютер, заманауи 

гаджеттер (ұялы телефондар, планшеттер, айфондар, ноутбуктер), скейтчингке 
арналған альбом, А4 пішіміндегі сызу қағазы, қарындаштар мен гель қаламдар.  

Кіріспе 
Бөлімде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, графикалық 

компьютерлік бағдарламаларды пайдалану үшін қажетті білім, Дағдылар мен 
дағдылар сипатталған. 

Бөлімді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: жүргізілген жұмыстарды 
жоспарлау мен талдаудың бағдарламалық әдістерін қолдануды, 
автоматтандырылған ақпараттық технологиялардың түрлерін, ақпаратты 
автоматтандырылған өңдеудің негізгі ұғымдарын және дербес электрондық 
есептеу машиналары мен есептеу жүйелерінің құрылымын, ДК көмегімен 
есептерді шешудің негізгі кезеңдерін, ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, беру 
және жинақтау әдістері мен құралдарын, графикалық дизайнның 
ерекшеліктерін, компьютерлік бағдарламалардың көмегімен дизайн-жобаларды 
жасаудың заманауи тәсілдері мен әдістерін, компьютерлік графиканың 
техникалық және бағдарламалық құралдарын меңгереді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Дизайнер жұмысындағы ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар 

 
 
 

 
2.1- сурет. Танымал іздеу 

жүйелері 
[https://sites.google.com/site/sovrsist

em/] 
 
 
 

2.2 – сурет. Өзекті сөздер 
бойынша ақпараты іздеу 

 
 
 

Іздеу жүйесі (ағылш. search engine) - 
алгоритмдер және оларды іске асыратын 
компьютерлік бағдарламалар жиынтығы, 
пайдаланушыға қол жетімді деректердің 
кең жинағында іздеу арқылы қажетті 
ақпаратқа жылдам қол жеткізуге мүмкіндік 
береді [30].  

Іздеу жүйесі-бұл интернеттегі веб-
беттер арасында пайдаланушының 
сұранысы бойынша ақпаратты іздейтін 
жүйе. Іздеу жүйелерінің өзіндік құрылымы 
мен алгоритмі бар. Бүгінгі таңда әлемдегі 
ең танымал іздеу жүйелері (сурет 2.1): 

- Google; 
- Yandex; 
- Baidu; 
- Yahoo; 
- Bing; 
- Duck Duck Go.  
Іздеу жүйесін пайдаланып ақпаратты 

іздеу үшін пайдаланушы іздеу сұрауын 
жасайды.  

Іздеу жүйесінің жұмысы 
пайдаланушының өтініші бойынша 
көрсетілген кілт сөздерді немесе кілт 
сөздермен байланысты сөздерді (сурет 2.2) 
қамтитын құжаттарды табу болып 
табылады. 

Бұл іздеудің ең көп таралған 
түрлерінің бірі. Кілт сөздерді іздеу үшін 
арнайы терезеде іздеу керек сөзді немесе 
бірнеше сөзді енгізіп, Іздеу түймесін 
басыңыз.  

Іздеу жүйесі өз базасынан табады 
және осы сөздерді қамтитын құжаттарды 
көрсетеді.  

Бір сөзді іздеу, әдетте, мүмкін емес, 
себебі бір сөз үшін құжат, веб-бет немесе 
веб-сайт арналған тақырыпты анықтау өте 
қиын. 
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Бұны білу маңызды! 
Өнеркәсіптік дизайн туралы 

ақпаратты іздеген кезде "дизайн" ғана емес, 
"өнеркәсіптік дизайн" тіркесін жазған жөн 
(кофе тартқыш, жай кофе тартқыш емес) 

Google.  
Әлемдегі ең танымал іздеу жүйесі. 

Интернет желісінің барлық 
пайдаланушыларының 92,04%. 

"Google" 1996 жылы Стэнфордтың 
екі студенті – Сергей Брин мен Ларри 
Пейдж құрған. Бастапқыда бұл жоба 
сандық кітапхана құру ретінде 
ойластырылған. 1998 жылы достар Google 
деп атаған компанияны дамыту үшін 
алғашқы қаржыландыруды алды (сурет 
2.3). 

Google-Қазақстандағы № 1 іздеу 
жүйесі. Соңғы зерттеулерге сәйкес 90% 
дербес компьютерлерде ноутбуктерде 
орнатылған, сондай-ақ барлық заманауи 
Android құрылғыларында алдын ала 
орнатылған мінсіз іздеу алгоритмдері мен 
Chrome браузері өзінің танымалдылығына 
ие. Google – дің өз экожүйесі бар, Google 
есептік жазбасымен, сіз бірден көптеген 
қызметтерге қол жеткізе аласыз-пошта, 
Youtube, Google Docs, Google Карталары, 
Play Market қосымшалар дүкені және 
басқалары. 

Браузер-бұл интернетке кіруге және 
сайттың беттерін көруге көмектесетін 
бағдарлама. Браузердің көмегімен 
суреттерді, аудио және бейне файлдарды, 
түрлі мәтіндерді көруге және жүктеуге 
болады. Ең көп таралған браузерлер: 
Google Chrome, Mozilla Firefox және Opera 
(сурет 2.4) [30]. 

Google Chrome-бұл тегін Chromium 
шолғышы мен Blink қозғалтқышы негізінде 
Google жасаған шолғыш. Windows-қа 
арналған алғашқы ашық бета 2008 жылдың 
2 қыркүйегінде, ал алғашқы тұрақты бета 
2008 жылдың 11 желтоқсанында шықты 
(сурет. 2.5). 

Google өз қызметтерінің жұмысын 
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Google Chrome-бұл тегін Chromium 
шолғышы мен Blink қозғалтқышы негізінде 
Google жасаған шолғыш. Windows-қа 
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2.6- сурет. Cookie файлын баптау 
[https://www.superjob.ru/info/cookie

s.html] 

 
2.7- сурет. Яндекс іздеу жүйесінің 

логотипі 
[https://turbologo.ru/blog/yandex-

logo/] 

2.8- сурет. Яндекс іздеу жүйесінің 
логотипі 

 
 

қамтамасыз ету, жеке жарнамаларды 
көрсету және трафикті талдау үшін cookie 
файлдарын пайдаланады. Кіру 
параметрлерін Google параметрлерінде кез 
келген уақытта өзгертуге болады.  

Cookie - бұл сіз кірген сайттан 
браузерге жіберілетін мәтіннің шағын 
бөлігі. Бұл сайтқа сіз туралы ақпаратты 
есте сақтауға көмектеседі, мысалы, оны қай 
тілде көргіңіз келеді. Бұл келесі сайтқа 
кірген кезде пайдалы болады. Cookie 
файлдарының арқасында сайттарды қарау 
әлдеқайда ыңғайлы болады (сурет 2.6). 

Яндекс-Ресейде ресейлік әкімшілік 
ресурстың көмегімен жасалған. Ол Google - 
дің басты бәсекелесі. Яндекс алдын ала 
орнатылған қызмет ретінде бар. Дизайн 
мәселелерін шешу үшін іздеу жүйесі 
ретінде пайдалануға болады, бірақ оны 
Яндекс – Такси сервистерінің, тамақ 
жеткізу, Музыка, Кино және басқа 
қызметтердің дәлелденген жүйесі 
ерекшелендіреді. 

"Яндекс "автоматты түрде, сұраудың 
түпнұсқа" нақты формасымен " бірге оның 
әртүрлі нұсқалары мен тұжырымдарын 
іздейді [30].  

Яндекс іздеу орыс тілінің 
морфологиясын ескереді, сондықтан іздеу 
сұрауындағы сөздің формасына қарамастан, 
беру барлық сөз формаларына сәйкес 
жүзеге асырылады. Егер морфологиялық 
талдау қажет болмаса, сөздің алдына леп 
белгісін қоюға болады (!)- бұл жағдайда 
іздеу тек сөздің нақты формасын көрсетеді. 
Сонымен қатар, іздеу сұрауында тоқтату 
сөздері, яғни предлогтар, тыныс белгілері, 
есімдіктер және т.б. олардың көп таралуына 
байланысты іс жүзінде ескерілмейді (сурет. 
2.8).  

Басқа іздеу жүйелері сияқты: Baidu, 
Yahoo, Duck Duck Go өз аймақтарында 
жұмыс істейді немесе тар бағытқа ие (сурет 
2.9). 

Baidu-bat-тің үшінші компаниясы, 
Қытайдың бірінші толқындық интернет-
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the-most-popular-search-engine-
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корпорациялары және Яндекстің аналогы. 
Yahoo-Дүниежүзілік Желінің 

ағылшын тілді сегментінде кеңінен 
қолданылатын іздеу жүйесі. 

DuckDuckGo-іздеу жүйесінің "үлкен 
бестігінен" (Google, Яндекс, Baidu, Yahoo, 
Bing) жұмыс принципімен түбегейлі 
ерекшеленетін іздеу жүйесі. DuckDuckGo-
ның басты айырмашылығы-бұл 
интернеттегі құпиялылық пен анонимділік 
принциптерін құрметтейді және 
пайдаланушылар туралы ешқандай ақпарат 
жинамайды. 

Бүгінгі таңда бүкіләлемдік Интернет 
желісінде дизайнерлерге өте ыңғайлы іздеу 
қызметтері жасалды. Олардың арасында ең 
танымал Pinterest. 

Pinterest (Pinterest) – 
пайдаланушыларға онлайн режимінде 
суреттер қосуға, тақырыптық жинақтарға 
орналастыруға және оларды басқа 
пайдаланушылармен бөлісуге мүмкіндік 
беретін әлеуметтік интернет-сервис, 
фотохостинг. Суреттерді" тақталар "деп 
аталатын коллекцияларға" бекітуге " 
болады (сурет 2.10). 

Pinterest-бұл идеяларды іздеудің және 
өнеркәсіптік дизайнның көрнекі құралы. 

Пайдаланушылар өздерінің 
панельдеріна (панельдеріна) 
фотосуреттерді, суреттерді (PIN деп 
атайды) жүктейді. Болады алуға, ал қарызға 
сурет тікелей сайттар немесе басқа да 
шоттар. ДСН тақталарға бекітіледі және 
шолуға қойылады. PIN-Pinterest 
пайдаланушылары бөлісетін идеялар.  

Мысалы, егер сіз "өнеркәсіптік 
дизайн" панелін жасасаңыз, онда сіз 
пікірлес адамдардың веб-сайтына кіресіз. 
Бұл дизайнердің жұмысына көп 
көмектеседі: жаңа идеялардан шабыт 
алыңыз және басқа мысалдардан үйреніңіз. 

Іздеу жүйесі кескіннің фрагментін 
нұқу үшін ғана құрылған және қызмет 
сұранысқа сәйкес түйреуіштерді таңдайды. 
Олар сақталады және сәйкесінше 
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шолуға қойылады. PIN-Pinterest 
пайдаланушылары бөлісетін идеялар.  
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қызығушылықтар бойынша жіктеледі 
(сурет 2.11). 

Бұны білу маңызды! 
Өнеркәсіптік өнімнің (бұйымның) 

дизайны туралы ақпаратты іздеу кезінде 
іздеу сұранысын жылдам және сапалы 
қанағаттандыра алатын іздеу жүйесін 
пайдалану 

Әлеуметтік желілер 
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Кез-келген құрылым сияқты, 
әлеуметтік медиа платформалар 
өнеркәсіптік дизайн жұмысында 
қолданылады. Олардың әрқайсысы белгілі 
бір рөл атқарады. Әлеуметтік медиа-бұл 
клиенттермен және жеткізушілермен жұмыс 
жасау кезінде қажет болатын жақсы құрал. 
Әлеуметтік желілердің көмегімен шағын 
байланыс тобын құра отырып, дизайнер өз 
жұмысында ұтқырлықты, бірлескен 
шешімдердің тиімділігін сезінеді. 

Әлеуметтік желі -адамдар қарым-
қатынас жасау, танысу, ұқсас мүдделері 
немесе офлайн байланыстары бар басқа 
адамдармен әлеуметтік қарым-қатынас 
жасау, сондай-ақ ойын-сауық (музыка, 
фильмдер) және жұмыс (сурет 2.12) үшін 
пайдаланатын онлайн-платформа. [1]. 

Facebook (Facebook, [ˈfeɪsʊk]) – 
әлемдегі ең ірі әлеуметтік желі және аттас 
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компания (Facebook Inc.) меңгерген, ол. 
Оны 2004 жылы 4 ақпанда Марк Цукерберг 
және оның көршілері Гарвард 
университетінде оқыған кезде-Эдуардо 
Саверин, Дастин Московиц және Крис 
Хьюз құрған (сурет 2.13) [30].  

Facebook-тің басты ерекшелігі-ресурс 
архитектурасы дизайнердің жұмысында өте 
маңызды болып табылатын 
пайдаланушылар топтарының әлеуметтік 
байланыстарына негізделген. 

Өз парағын құра отырып, дизайнер өз 
қызметтерін оңай және тез жарнамалай 
алады, сонымен қатар өз жұмыстарын сол 
жерге орналастыра алады. 

Бүгінгі таңда Facebook-те веб-сайт 
және барлық танымал операциялық 
жүйелерде қол жетімді бірқатар мобильді 
және веб-қосымшалар бар. 

Сайт пайдаланушылар арасында кез-
келген ақпарат алмасу үшін байланыс 
орнатуға мүмкіндік береді, бұл дизайнердің 
жұмысындағы маңызды сәт. 

Instagram (инстаграм) - фотосуреттер 
мен бейнелер түсіруге, оларға сүзгілерді 
қолдануға, сондай-ақ оларды өз қызметі 
және басқа да бірқатар әлеуметтік желілер 
арқылы таратуға мүмкіндік беретін 
әлеуметтік желі элементтері бар 
фотосуреттер мен бейнежазбалармен 
алмасуға арналған қосымша (сурет 2.13). 
Instagram-бұл мобильді құрылғыларға 
арналған интуитивті және қарапайым фото 
редактор. Дизайнерлердің жұмысында ол 
әрқашан қолдана алатын құрылғы (ұялы 
телефон) бар. Кәсіби сүзгіні суретке түсіру 
арқылы фотосуреттің сапасы бірден 
жақсарады, бұл өте маңызды. Instagram 
дилемманы жояды-суретке түсіріп, дереу 
құрылған жұмыс тобына суреттерді 
салыңыз (сурет 2.14).  

WhatsApp-дауыстық және бейне 
байланысты қолдайтын мобильді және 
басқа платформаларға арналған танымал 
Тегін мәтіндік хабар алмасу жүйесі 
Интернет арқылы мәтіндік хабарларды, 
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арналған интуитивті және қарапайым фото 
редактор. Дизайнерлердің жұмысында ол 
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телефон) бар. Кәсіби сүзгіні суретке түсіру 
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құрылған жұмыс тобына суреттерді 
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WhatsApp-дауыстық және бейне 
байланысты қолдайтын мобильді және 
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2.15- сурет. Whatsapp логотипі 

[https://ru.wikinews.org/wiki] 

 

 

 
 
 

2.16- сурет. Фриланс логотипі 
[https://myblaze.ru/kto-takoy-

frilanser-horosho-li-byit-
frilanserom/] 

 

суреттерді, бейнелерді, аудионы, 
электрондық құжаттарды және тіпті 
бағдарламалық қондырғыларды жіберуге 
мүмкіндік береді. 

WhatsApp Inc.Компаниясы 
мессенджерді құрған Ян Кум мен Брайан 
Эктон 2009 жылдың 24 ақпанында құрған 
және АҚШ-тың Маунтин-Вью қаласында 
орналасқан; 2014 жылдың қазан айынан 
бастап Facebook Inc-ке тиесілі. 2016 
жылдан бастап қосымша ресми түрде тегін 
болды және бүгінгі күнге дейін осындай 
болып табылады, пайдаланушы тек 
қолданба пайдаланған интернет-трафикті 
төлейді. Қосымшаны миллиардтан астам 
адам пайдаланады (сурет 2.15). 

Жұмыс тобы құрған 
коммуникативтік қарым — қатынас үшін 
ең тиімдісі-WhatsApp мобильді 
қосымшасы. Топ мүшелері арасындағы 
лездік хабар алмасудың бұл жүйесі 
мәтіндік хабарламаларды, түрлі суреттерді, 
аудио және бейне жазбаларды және т.б. 
жіберуге мүмкіндік береді, бұл жұмысты 
әлдеқайда жеңілдетеді. Мобильді 
құрылғының құралдары WhatsApp 
қосымшасымен бірге жобаны және бірлесіп 
қабылданған шешімді жылдам түзетуге 
мүмкіндік береді. 

Фрилансинг, фрилансер және 
штаттан тыс жұмысшы – бұл әдетте 
жалдамалы адам үшін қолданылатын және 
ұзақ мерзімді перспективада белгілі бір 
жұмыс берушіге міндетті түрде 
берілмейтін терминдер. 

Бұл салада фрилансинг дизайнымен 
айналысуға болады: интерьер дизайнерлері 
(пейзаждар), графикалық дизайнерлер 
(баннерлер, түймелер, күнтізбелер және 
т.б.), веб-дизайнерлер (бағдарламашы мен 
эстетиктің бейімділігін біріктіретін), ойын 
дизайнерлері және осы типтегі 
фрилансерлердің басқа нұсқалары. Оларды 
"әдемілік сезімі" және әртүрлі графикалық 
бағдарламалармен (llustrator, Photoshop, 
CorelDraw, 3D Max, 4STUDIO, MAX, 
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2.17- сурет. Ыңғайлы жұмыс 
[https://richpro.ru/internet/chto-

takoe-frilans-kto-takoj-frilanser-i-
chem-zanimaetsja-birzhi-dlja-
zarabotka-frilanserom.html] 

 

 
 

2.18- сурет. «Фрилансерлер 
қызметтері» сайты 

[https://freelancehunt.kz/freelancers/
uslugi] 

 

 

Maya) жұмыс істеу қабілеті, сондай-ақ 
көптеген байланысты штаттан тыс 
мамандықтардағы негізгі білім біріктіреді 
(мысалы, веб-дизайнер жұмыс істей білуі 
керек, веб-бағдарламалау негіздерін білуі 
керек және т.б.). 

Фрилансер болып жұмыс істейтін 
өнеркәсіптік дизайнердің қызметі 
сұранысқа ие, жұмыс берушіге кеңседе 
жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Бұл 
инфрақұрылым Тапсырыс беруші мен 
жұмыс берушінің бірлескен жұмысын 
жеңілдетеді. Жеке кездесулерге уақыт 
жоғалмайды. Талқылау, түзету (тіпті 
қаржыландыру) онлайн конференциялар, 
онлайн қызметтер арқылы жүзеге 
асырылады. Фрилансерлердің 
қызметтерімен танысуға және сайтта 
жұмыс табуға болады. 

Бұны білу маңызды! 
Осы салада табысты мансап құрғысы 

келетін перспективалы, өнеркәсіптік 
дизайнер үшін ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды терең 
білу болашақ қызметтің маңызды 
аспектілерінің бірі болып табылады! 
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2.18- сурет. «Фрилансерлер 
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Maya) жұмыс істеу қабілеті, сондай-ақ
көптеген байланысты штаттан тыс 
мамандықтардағы негізгі білім біріктіреді 
(мысалы, веб-дизайнер жұмыс істей білуі 
керек, веб-бағдарламалау негіздерін білуі 
керек және т.б.). 

Фрилансер болып жұмыс істейтін
өнеркәсіптік дизайнердің қызметі
сұранысқа ие, жұмыс берушіге кеңседе
жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Бұл 
инфрақұрылым Тапсырыс беруші мен 
жұмыс берушінің бірлескен жұмысын
жеңілдетеді. Жеке кездесулерге уақыт 
жоғалмайды. Талқылау, түзету (тіпті 
қаржыландыру) онлайн конференциялар,
онлайн қызметтер арқылы жүзеге 
асырылады. Фрилансерлердің 
қызметтерімен танысуға және сайтта
жұмыс табуға болады.

Бұны білу маңызды! 
Осы салада табысты мансап құрғысы 

келетін перспективалы, өнеркәсіптік 
дизайнер үшін ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды терең 
білу болашақ қызметтің маңызды
аспектілерінің бірі болып табылады! 

Тəжірибелік тапсырмалар 

№1 тапсырма 
Браузер интерфейсінің скриншоттарын алыңыз.  
Көрсеткілермен көрсетіңіз және жазыңыз: 
- адрестік жол; 
- іздеу жолы; 
- міндеттер панельі; 
- шарлау түймелері; 
- айналдыру жолақтары. 
№2 тапсырма 
Әр түрлі іздеу жүйелерінде өнеркәсіптік дизайн қызметтері туралы 

ақпаратты іздеудің скриншоттарын алыңыз. 
№3 тапсырма 
Өнеркәсіптік өнімдердің дизайнын талдау: кофе тартқыш, шаңсорғыш, 

темір Эргономика тұрғысынан,  
№4 тапсырма 
Pinterest көмегімен жиһаз бұйымдарының дизайнерлік шешімін табыңыз: 

орындық, үстел, төсек. Әр бұйым бойынша ПИН санын есептеу. 
№ 5 тапсырма. 
Жиһаз бұйымдарының қызықты дизайнерлік шешімдерінен коллаж 

жасаңыз, мобильді құрылғыны пайдаланып бейнеге жазыңыз, оны әлеуметтік 
желілердегі парағыңызға қойыңыз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Іздеу жүйесінің негізгі мақсаты қандай?
2. Сіз қандай іздеу жүйелерін білесіз?
3. Іздеудің қай түрі ең жылдам және сенімді?
4. Интернеттегі кілт сөздерді іздеу технологиясы қандай?
5. Әлемдегі ең көп таралған іздеу жүйесі?
6. Орыс тілділер үшін арнайы жасалған іздеу жүйесі қандай?
7. Қазақстанда Chrome браузері қандай орын алады?
8. Іздеу жүйелерінің қандай ерекшеліктері бар: Baidu, Yahoo, Duck

Duck Go? 
9. Дизайнердің жұмысы үшін қай интернет қызметі ыңғайлы?
10. Өнеркәсіптік дизайнердің жұмысы үшін қандай әлеуметтік медиа

платформалар ыңғайлы? 
11. Pinterest іздеу жүйесінде суреттерді қалай атауға болады?
12. Pinterest-те суреттер бекітілген жер қалай аталады?
13. WhatsApp Тегін мәтіндік хабар алмасу жүйесінің артықшылығы неде?
14. WhatsApp - та ақпарат берудің қандай түрлері қолданылады?
15. Фрилансер мен дизайнердің жұмыс шарттары несімен ерекшеленеді?



70

2.2 Инженерлік графиканың жалпы ұғымдары 
Сызбаны ресімдеу және геометриялық құрылыстар 

 2.1-кесте. Негізгі пішімдердің 
белгіленуі мен өлшемдері 

2.19 -сурет. Стандарт 
[http://www.myshared.ru/slide/5861

60/] 

2.20- сурет. Пішімнің орналасуы 
[https://ppt-online.org/167985] 

Өнеркәсіптік дизайнердің жұмысы 
инженерлік-техникалық білімсіз мүмкін 
емес. Бұл бөлім машина жасау 
сызбаларының, сызба геометриясының 
негізгі элементтеріне арналған [31].  

Қазіргі уақытта Қазақстанда сызба-
конструкторлық жұмыстарды орындау 
кезінде Кеңес Одағында әзірленген және 
ТМД елдерінде қабылданған 1981 жылғы 
МЕМСТ (Мемлекеттік жалпыодақтық 
стандарт) пайдаланылады. 

Сызба-графикалық жұмыстар 
пішімдерде (2.1-кесте), конструкторлық 
құжаттаманың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ) 
негізінде орындалады. 

Стандарттар-бұл барлық салаларда 
жобалық құжаттарды орындау мен 
рәсімдеудің бірыңғай ережелерін 
белгілейтін нормативтік құжаттар [31]. 

Жобалау құжаттарына әртүрлі 
бөліктердің сызбалары, құрастыру 
сызбалары, диаграммалар, мәтіндік және 
басқа құжаттар кіреді. КҚБЖ стандарттары 
сызбаларды орындаудың барлық 
қолданыстағы ережелерін қамтиды. 
Нормативтік техникалық құжат бола 
отырып, стандарт объектіге тиісті ұйым 
бекітетін қажетті нормаларды, ережелер 
мен талаптарды қояды. Атап айтқанда, 
стандарттар пішімдерге, масштабтарға, 
сызықтарға, қаріптерге және т. б. белгілі 
бір талаптар қояды. Барлық сызбалар 
белгілі бір мөлшердегі парақтарда 
(пішімдерде) орындалуы керек. 

Пішімдер-бұл МЕМСТ 2.301-68* 
стандартымен белгіленген сурет салу және 
жобалау жұмыстарын орындау үшін 
парақтардың өлшемдеріне қойылатын 
талаптар. 

Пішімді таңдау тартылатын 
объектінің көлеміне, күрделілігіне, 
түрлерінің санына байланысты жүзеге 
асырылады. 
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2.2 Инженерлік графиканың жалпы ұғымдары 
Сызбаны ресімдеу және геометриялық құрылыстар 

 2.1-кесте. Негізгі пішімдердің 
белгіленуі мен өлшемдері 

 

2.19 -сурет. Стандарт 
[http://www.myshared.ru/slide/5861

60/] 

2.20- сурет. Пішімнің орналасуы 
[https://ppt-online.org/167985] 

 

Өнеркәсіптік дизайнердің жұмысы 
инженерлік-техникалық білімсіз мүмкін 
емес. Бұл бөлім машина жасау 
сызбаларының, сызба геометриясының 
негізгі элементтеріне арналған [31].  

Қазіргі уақытта Қазақстанда сызба-
конструкторлық жұмыстарды орындау 
кезінде Кеңес Одағында әзірленген және 
ТМД елдерінде қабылданған 1981 жылғы 
МЕМСТ (Мемлекеттік жалпыодақтық 
стандарт) пайдаланылады. 

Сызба-графикалық жұмыстар 
пішімдерде (2.1-кесте), конструкторлық 
құжаттаманың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ) 
негізінде орындалады. 

Стандарттар-бұл барлық салаларда 
жобалық құжаттарды орындау мен 
рәсімдеудің бірыңғай ережелерін 
белгілейтін нормативтік құжаттар [31]. 

Жобалау құжаттарына әртүрлі 
бөліктердің сызбалары, құрастыру 
сызбалары, диаграммалар, мәтіндік және 
басқа құжаттар кіреді. КҚБЖ стандарттары 
сызбаларды орындаудың барлық 
қолданыстағы ережелерін қамтиды. 
Нормативтік техникалық құжат бола 
отырып, стандарт объектіге тиісті ұйым 
бекітетін қажетті нормаларды, ережелер 
мен талаптарды қояды. Атап айтқанда, 
стандарттар пішімдерге, масштабтарға, 
сызықтарға, қаріптерге және т. б. белгілі 
бір талаптар қояды. Барлық сызбалар 
белгілі бір мөлшердегі парақтарда 
(пішімдерде) орындалуы керек. 

Пішімдер-бұл МЕМСТ 2.301-68* 
стандартымен белгіленген сурет салу және 
жобалау жұмыстарын орындау үшін 
парақтардың өлшемдеріне қойылатын 
талаптар. 

Пішімді таңдау тартылатын 
объектінің көлеміне, күрделілігіне, 
түрлерінің санына байланысты жүзеге 
асырылады. 

2.21- сурет. Сызба сызықтарының 
стилі 
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2.2- кесте. Масштаб өлшемдері 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартқа сәйкес бес негізгі (A0, 
A1, A2, A3, A4) және бірнеше қосымша 
пішімдер бар. 

1189х841 мм жақтары бар A0 пішімі 
ауданы шамамен 1 м2 болатын негізгі 
пішімдердің бірі болып табылады. Қалған 
негізгі пішімдер тиісті пішімді оның кіші 
жағына параллель екі тең бөлікке бөлу 
арқылы алынады. Пішімдер өлшемдерінің 
шекті ауытқу өлшемдері (1,5...3,0) мм [26]. 

Сурет орындалатын әр пішімдің 
сыртқы және ішкі жақтаулары бар. Сыртқы 
жақтау қатты жұқа сызықпен, ал ішкі 
жақтау қатты қалың сызықпен сызылады. 
Жақтаудың сол жақтары арасындағы 
қашықтық 20 мм, басқа жақтары арасында 
5 мм. 

Масштаб дегеніміз-сызбада 
көрсетілген объектінің сызықтық 
өлшемдері мен сол заттың шынайы 
өлшемдері арасындағы қатынас. Шынайы 
өлшемдер бойынша сурет салу мүмкін 
болмаған жағдайларда масштаб 
қолданылады. 

Пайдаланылатын  сызбалық-
конструкторлық жұмыстарда масштаб 
тиісті МЕМСТ 2.302-68 стандартымен 
реттеледі. Осы стандартқа сәйкес сызбаны 
үлкейтілген, кішірейтілген масштабта және 
нақты мөлшерде салуға болады.  

2.2-кестеде машина жасауда жиі 
қолданылатын масштабтар көрсетілген. 
[26]. 

Сызба салынған масштаб сызбаның 
негізгі жазбасында тиісті жерде 
көрсетіледі; мысалы, 1:1, 2:1,1:2 және т. б. 
Егер масштаб сызба шегінде көрсетілсе, 
онда ол М әрпімен белгіленеді, мысалы, М 
1:1, М 2:1, М 1:2 және т. б. Егер сызба 
масштабта сызылса, онда сызбада 
сызылған бұйымның нақты өлшемдері 
көрсетілетінін білу керек [26]. 

Сызу жұмыстарын орындау кезінде 
әр түрлі сызықтар қолданылады. 

МЕМСТ 2.303-68 стандартымен 
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Тұтас қалың негізгі 

 
 
 
 

 
Тұтас жіңішке 

 
 
 
 
 

 
Тұтас толқынды 

 
 
 
 
 
 
 

 
Штрихті 

2.22-сурет. Сызықтардың негізгі 
стильдері 

[http://www.inmathematics.ru/inmat
s-35-1.html] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

белгіленген сызықтардың негізгі түрлері 
2.22-суретте көрсетілген.  

1.Қатты негізгі қалың сызық 
бөлшектердің көрінетін контурларын 
бейнелеу үшін қолданылады. Мұндай S 
сызығының қалыңдығы кескіннің өлшемі 
мен күрделілігіне, сондай-ақ пішімдің 
мөлшеріне байланысты 0,6...1,5 мм 
аралығында қабылданады. Желілердің 
басқа түрлерінің қалыңдығы тұтас негізгі 
қалың сызықтың қалыңдығына 
байланысты қабылданады. 

2.Қатты жұқа сызық өлшемді, 
шығарылатын сызықтарды, люк 
сызықтарын, шығарылатын сызықтарды 
бейнелеу үшін қолданылады. Жұқа 
сызықтың қалыңдығы S/3-тен S / 2-ге 
дейін. 

3.Қатты толқынды сызық сызбадағы 
кескін толығымен берілмеген кезде үзіліс 
сызықтарын бейнелеу үшін қолданылады. 
Қатты толқынды сызықтың қалыңдығы 
S/3-тен S / 2-ге дейін. 

4.Штрих сызығы объектінің 
көрінбейтін контурларын бейнелеу үшін 
қолданылады. Сызық сызығының 
қалыңдығы S/3-тен S/2-ге дейін 
қабылданады. Штрих сызығындағы 
соққының ұзындығы 2...8 мм, ал соққылар 
арасындағы қашықтық 1 ... 2 мм. 

Егер сызбада әр түрлі бағытта 
орналасқан сызықтар болса, онда соққылар 
қиылыспауы керек. 

5.Жіңішке сызық осьтік және 
орталық сызықтарды бейнелеу үшін 
қолданылады. 

Сызылған сызық ұзын жіңішке 
соққылардан және олардың арасындағы 
қысқа соққылардан (нүктелерден) тұрады. 
Ұзын соққылардың ұзындығы 5 ... 30 мм, 
ал олардың арасындағы қашықтық 3...5 мм. 
Мұндай сызықтың қалыңдығы S/3-тен S / 
2-ге дейін. Осьтік және орталық сызықтар 
кескін контурынан 5 мм-ден аспауы керек. 
Шеңбердің центрлік сызықтарын 
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Тұтас қалың негізгі 

 
 
 
 

 
Тұтас жіңішке 

 
 
 
 
 

 
Тұтас толқынды 

 
 
 
 
 
 
 

 
Штрихті 

2.22-сурет. Сызықтардың негізгі 
стильдері 

[http://www.inmathematics.ru/inmat
s-35-1.html] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

белгіленген сызықтардың негізгі түрлері 
2.22-суретте көрсетілген.  

1.Қатты негізгі қалың сызық 
бөлшектердің көрінетін контурларын 
бейнелеу үшін қолданылады. Мұндай S 
сызығының қалыңдығы кескіннің өлшемі 
мен күрделілігіне, сондай-ақ пішімдің 
мөлшеріне байланысты 0,6...1,5 мм 
аралығында қабылданады. Желілердің 
басқа түрлерінің қалыңдығы тұтас негізгі 
қалың сызықтың қалыңдығына 
байланысты қабылданады. 

2.Қатты жұқа сызық өлшемді, 
шығарылатын сызықтарды, люк 
сызықтарын, шығарылатын сызықтарды 
бейнелеу үшін қолданылады. Жұқа 
сызықтың қалыңдығы S/3-тен S / 2-ге 
дейін. 

3.Қатты толқынды сызық сызбадағы 
кескін толығымен берілмеген кезде үзіліс 
сызықтарын бейнелеу үшін қолданылады. 
Қатты толқынды сызықтың қалыңдығы 
S/3-тен S / 2-ге дейін. 

4.Штрих сызығы объектінің 
көрінбейтін контурларын бейнелеу үшін 
қолданылады. Сызық сызығының 
қалыңдығы S/3-тен S/2-ге дейін 
қабылданады. Штрих сызығындағы 
соққының ұзындығы 2...8 мм, ал соққылар 
арасындағы қашықтық 1 ... 2 мм. 

Егер сызбада әр түрлі бағытта 
орналасқан сызықтар болса, онда соққылар 
қиылыспауы керек. 

5.Жіңішке сызық осьтік және 
орталық сызықтарды бейнелеу үшін 
қолданылады. 

Сызылған сызық ұзын жіңішке 
соққылардан және олардың арасындағы 
қысқа соққылардан (нүктелерден) тұрады. 
Ұзын соққылардың ұзындығы 5 ... 30 мм, 
ал олардың арасындағы қашықтық 3...5 мм. 
Мұндай сызықтың қалыңдығы S/3-тен S / 
2-ге дейін. Осьтік және орталық сызықтар 
кескін контурынан 5 мм-ден аспауы керек. 
Шеңбердің центрлік сызықтарын 

 

 
 
 

2.23-сурет. Сызбадағы 
өлшемдерді салу 

[https://pptcloud.ru/shershenie/nanes
-razmer] 

 

бейнелеуде жіңішке сызық қолданылады. 
Шеңбердің ортасында нүкте емес, екі 
қиылысатын соққылар бейнеленуі керек 
екенін есте ұстаған жөн. Егер шеңбердің 
диаметрі 12 мм-ден аз болса, онда орталық 
сызықтар қатты жұқа сызықтар ретінде 
көрсетіледі. 

6.Сызылған қалыңдатылған сызық 
термиялық өңдеуге немесе жабуға жататын 
беттерді көрсететін сызықтарды, сондай-ақ 
бөлінген жазықтықтың алдында 
орналасқан элементтерді бейнелеу үшін 
қолданылады. Бұл сызықтың ұзындығы 3 
... 8 мм, ал олардың арасындағы қашықтық 
3...4 мм. Желінің қалыңдығы S/2-ден 2/3s-
ке дейін. 

7.Ашық сызық қима сызығын 
бейнелеу үшін қолданылады. Соңғы 
соққылардың ұзындығы 8 ... 20 мм, ал 
қалыңдығы S-ден 1,5 s-ге дейін. 

8.Үзілісі бар қатты жұқа сызық 
жартастар сызығы ретінде қолданылады. 
Желінің қалыңдығы S/3-тен S/2-ге дейін. 

9.Бүктеу сызығын бейнелеу үшін 
объектілерді сканерлеуді құру кезінде екі 
нүктелі жіңішке сызық қолданылады. Бұл 
сызықтар сонымен қатар объектінің 
қозғалатын бөлігінің аралық және соңғы 
позициялардағы орнын бейнелейтін 
жағдайларда қолданылады. Соққылардың 
ұзындығы 5 ... 30 мм, ал олардың 
арасындағы қашықтық 4...6 мм. 

Сызбада өлшемдерді қолдану 
Өнімнің сызбасын салу кезінде оған 

өлшемдер қолданылуы керек. Өлшемсіз 
сурет дұрыс емес деп саналады. Сызбадағы 
өлшемдер өлшемді және шығарылатын 
сызықтармен, сондай-ақ өлшемді санмен 
көрсетіледі. [26]. 

Олар сызықтық және бұрыштық 
болып екі түрге бөлінеді. Сызықтық 
өлшемдер өнімнің ұзындығын, енін, 
биіктігін, қалыңдығын, радиусы мен 
диаметрін көрсетеді. Техникалық 
сызбаларда сызықтық өлшемдер 
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2.24- сурет. Бұрыштық өлшемдері 
 
 
 

 

 
2.25-сурет.Өлшемді және 
шығарылатын сызықтар 

 

миллиметрмен көрсетіледі, бірақ өлшем 
бірлігі көрсетілмейді. Егер өлшем басқа 
бірліктерде берілсе (см, дм және т.б.), онда 
өлшемнің жанында өлшем бірлігі 
көрсетілуі керек. 

Бұрыштық өлшемдер бұрыштың 
мөлшерін сипаттайды және градуспен, 
минутпен және секундпен белгіленеді. 
Мысалы: 4, 430, 43020 (сурет 2.24). 

Суретте көрсетілген өнім 
өлшемдерінің саны минималды және 
сонымен бірге оны түсіну және жасау үшін 
жеткілікті болуы керек. [26]. 

Өлшемді және шығарылатын 
сызықтар. Сызбадағы өлшемдерді қою 
үшін алдымен қашықтағы сызықтар 
жасалады. Олар өлшенетін сегментке 
перпендикуляр болуы керек. Содан кейін 
өлшем сызығы қойылады. Өлшемді және 
қашықтағы сызықтар қатты жұқа 
сызықтармен сызылады. Өлшемді 
сызықтан контурлық сызыққа дейінгі 
қашықтық 6...10 мм аралығында болуы 
керек. Егер бірнеше параллель өлшемдер 
болса, олардың арасындағы қашықтық 
6...10 мм құрайды. Қашықтағы сызық 1...5 
мм өлшемді сызықтан асып түседі. 
Өлшемді сан өлшемді сызықтың үстіне 
ортасына жақын орналастырылады (сурет 
2.25). 

Кейбір жағдайларда, қажет болған 
жағдайда, қашықтағы сызықтар өлшенетін 
өлшемге бұрышпен жүргізілуі мүмкін. 

Көрсеткілер. Өлшемді сызық екі 
жағынан, ал кейбір жағдайларда бір 
жағынан көрсеткілермен шектеледі. 
Көрсеткілер тиісті шығарылатын, контурлы 
немесе осьтік сызықтармен түйісуі керек. 
Көрсеткі пішіні және оның элементтерінің 
шамамен қатынасы суретте көрсетілген. 

Егер іргелес элементтер арасындағы 
өлшемдер тізбекпен берілсе және осы 
элементтер арасындағы қашықтық 
көрсеткілерді қоюға мүмкіндік бермесе, 
онда бұл жағдайда көрсеткілерді 45 
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2.25-сурет.Өлшемді және 
шығарылатын сызықтар 
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сызықтармен сызылады. Өлшемді 
сызықтан контурлық сызыққа дейінгі 
қашықтық 6...10 мм аралығында болуы 
керек. Егер бірнеше параллель өлшемдер 
болса, олардың арасындағы қашықтық 
6...10 мм құрайды. Қашықтағы сызық 1...5 
мм өлшемді сызықтан асып түседі. 
Өлшемді сан өлшемді сызықтың үстіне 
ортасына жақын орналастырылады (сурет 
2.25). 

Кейбір жағдайларда, қажет болған 
жағдайда, қашықтағы сызықтар өлшенетін 
өлшемге бұрышпен жүргізілуі мүмкін. 

Көрсеткілер. Өлшемді сызық екі 
жағынан, ал кейбір жағдайларда бір 
жағынан көрсеткілермен шектеледі. 
Көрсеткілер тиісті шығарылатын, контурлы 
немесе осьтік сызықтармен түйісуі керек. 
Көрсеткі пішіні және оның элементтерінің 
шамамен қатынасы суретте көрсетілген. 

Егер іргелес элементтер арасындағы 
өлшемдер тізбекпен берілсе және осы 
элементтер арасындағы қашықтық 
көрсеткілерді қоюға мүмкіндік бермесе, 
онда бұл жағдайда көрсеткілерді 45 

 
2.26 сурет – Көрсеткілер 

 

 
 

2.27- сурет. Сызба пішіміне 
өлшемдер салу 

 
 

өлшемді сызықтар немесе нақты 
қолданылатын нүктелер бұрышында 
қолданылатын кертілген таңбамен 
ауыстыруға болады  

Егер көрсеткі қандай да бір сызықпен 
қиылысса, онда бұл жерде сызық үзіледі 
(сурет 2.26). [26]. 

Геометриялық құрылыстар 
Бөлшектерді салу кезінде көбінесе 

әртүрлі геометриялық құрылымдармен 
күресуге тура келеді. Бұған сызықтардың, 
шеңберлердің тең бөліктерге бөлінуі, 
бұрыштардың құрылысы, шеңбердің 
центрін анықтау және т. б. (сурет 2.27). 

Кесіндіні тең бөліктерге бөлу 
Сегментті екі тең бөлікке бөлу 

жағдайын қарастырыңыз. Бізге АВ түзу 
сызығы берілген делік.Бұл сегментті екі 
тең бөлікке бөлу үшін біз доға кесіндісінің 
(А және В нүктелерінің) ұштарынан 
тартамыз, олардың радиусы берілген 
сегменттің жартысынан сәл артық аламыз. 
Бұл доғалар м және N нүктелерінде 
қиылысады. Қосамыз олардың. Алынған 
МN түзу берілген АВ түзуін с нүктесінде 
қиып өтеді, ол АВ түзуінің орталығы 
болып табылады, яғни кесіндіні екі тең 
бөлікке бөледі. 

Түзудің кесіндісін бірнеше тең 
бөліктерге бөлу. АВ кесіндісін жеті тең 
бөлікке бөлу керек деп елестетейік. Ол 
үшін түзудің кез-келген ұшынан, мысалы, 
В нүктесінен, көмекші түзу сызыңыз. Бұл 
түзу кез-келген бұрышта ерікті түрде 
жүзеге асырылады.  

Осы түзу сызықта В нүктесінен 
метрдің көмегімен біз ұзындығы бойынша 
ерікті жеті тең сегменттерді бөліп, осы 
сегменттердің ұштарын 1, 2, 3 ...7 
сандарымен белгілейміз. Біз 7-нүктені а 
нүктесімен байланыстырамыз, ал басқа 
нүктелерден осы сызыққа параллель 
сызықтар аламыз. Тікелей АВ нүктелерінде 
алынған нүктелер оны жеті тең бөлікке 
бөледі. 
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2.28-сурет.Шеңберді тең 
бөліктерге бөлу 

 
 

Шеңберді тең бөліктерге бөлу 
Іс жүзінде шеңберді тең бөліктерге 

бөлу қажеттілігі жиі кездеседі. Мысалы, 
редукторлар өндірісінде, тесіктері бар 
ернемектер өндірісінде, тұрақты көп қырлы 
денелер салу кезінде және т. б. 

R радиусы бар шеңберді үш тең 
бөлікке бөлу мысалын қарастырыңыз.  

Алдымен бөлу компастың көмегімен 
жүзеге асырылады. Ол үшін шеңберде еркін 
а нүктесін аламыз және осы нүктеден 
шеңбердің радиусына тең радиус доғаны 
тартамыз. Бұл доға шеңберді 1 және 2 екі 
нүктеде кесіп өтеді. Үшінші нүкте үшін 
шеңбердің тік осьімен шеңбердің жоғарғы 
қиылысу нүктесін аламыз. Бұл нүктелер 
шеңберді үш тең бөлікке бөледі. 

Енді шеңберді алты тең бөлікке 
бөлуді қарастырыңыз. Компастың 
көмегімен ол келесідей жасалады. 
Симметрия осьінің қиылысу нүктелерінен 
(біздің мысалда тік ось алынады) 
шеңбердің радиусына тең 1 және 4 радиусы 
бар екі доғаны сызыңыз және осы 
доғалардың шеңбермен қиылысу 
нүктелерін белгілеңіз – 2, 3, 5 және 6 
нүктелер. Шеңберде алынған алты нүкте 
оны алты тең бөлікке бөледі. Алынған 
нүктелерді түзу сызықтармен 
байланыстыра отырып, біз шеңберге 
жазылған алтыбұрышты аламыз [26]. 

Конъюгациялар 
Конъюгация дегеніміз-бір түзу 

сызықтан екіншісіне, түзу сызықтан 
шеңберге және бір шеңберден екіншісіне 
тегіс ауысу. 

Біріктірілген беттері бар бөлшектер 
мұнай кен орындарын жобалауда, машина 
жасауда, ұшақ жасауда, автомобиль 
өнеркәсібінде, Кеме жасауда әр түрлі 
салаларда жиі кездеседі және бөлшектер 
мен жабдықтардың жоғары беріктігі мен 
сенімділігін қамтамасыз етеді. 

Бір сызықтан екінші сызыққа тегіс 
өту жүретін нүктелер конъюгация 
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2.29-сурет. Екі түзу сызықтың 

түйісуі 
 

 
 

2.30- сурет. Түзу сызық пен 
шеңбердің түйісуі 

 

нүктелері деп аталады. Тегіс ауысуды құру 
үшін конъюгация радиусын, конъюгация 
ортасын және конъюгация нүктелерінің 
орналасуын білу қажет. 

Екі түзудің түйіндесуі. 
Өздеріңіз білетіндей, екі түзу түзу, 

өткір және өткір бұрышпен қиылысуы 
мүмкін. Онда R радиусымен түзу, өткір 
және доғал бұрышта орналасқан екі 
түзудің жұптасу үлгілері көрсетілген. Екі 
сызықтың түйіндесуін құру әдістемесін 
қарастырыңыз (сурет. 2.29). 

Алдымен біз конъюгация орталығын 
анықтаймыз. Біз осы сызықтардың 
әрқайсысына параллель сызамыз R 
қашықтықта көмекші түзулер. Осы 
сызықтардың қиылысында алынған О 
нүктесі конъюгацияның орталығы болады. 

Түзу мен шеңбердің түйіндесуі. R1 
радиусы бар шеңбердің AB түзуімен о 
нүктесіндегі центрмен түйіндесуін құру 
мысалын қарастырайық. Жұптасу радиусы 
R.  

 
Ішкі конъюгация. R1 және R2 

радиустарымен екі шеңбер берілген делік, 
сәйкесінше О1 және О2 нүктелерінде 
орталықтары бар. Біз осы шеңберлердің 
сыртқы түйіндесуін R конъюгация 
радиусымен құрамыз. Ол үшін O1 
орталығынан R-R1 радиусы бар доғаны, ал 
O2 ортасынан R-R2 радиусы бар доғаны 
тартамыз. Бұл доғалардың қиылысу 
нүктесі-О нүктесі, конъюгация орталығы. 
О нүктесін О1 және О2 нүктелерімен 
байланыстыра отырып, N1 және N2 
жұптасу нүктелерін табамыз. 2. 

Сыртқы конъюгация. R1 және R2 
радиусы бар шеңберлердің сыртқы 
түйіндесуіның құрылысын қарастырыңыз, 
сәйкесінше О1 және О2 нүктелерінде. 
Конъюгация радиусы R (сурет 2.30). 
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Сызба геометриясының элементтері 
 

 
 

 
 

 
 

2.31-сурет. Орталық, параллель, 
ортогональды проекциялау 

[https://ppt-online.org/141241] 
 
 

 

Суреттегі объектінің суретін алу 
үшін оны параққа жобалау керек. 

Жазықтықтағы объектінің 
проекциясын құру процесі проекция деп 
аталады. Нысанның проекциясы алынған 
жазықтықтар проекция жазықтықтары деп 
аталады, ал суреттердің өздері проекциялар 
деп аталады. 

Нүктенің проекциясын алу үшін осы 
нүктеден жазықтыққа сәулелер түседі. 

Центрлік проекциялау. Егер 
объектіні проекциялық жазықтыққа 
проекциялау кезінде барлық сәулелер бір 
нүктеден шықса, онда бұл проекция әдісі 
орталық проекция деп аталады. Сәулелер 
шыққан нүкте проекция орталығы деп 
аталады. Алынған проекция орталық деп 
аталады. 

Орталық проекциялау әдісімен АВС 
үшбұрышының проекциясын алу мысалын 
қарастырыңыз. Проекциялау орталығы 
үшін S нүктесін, ал проекция жазықтығы 
үшін α жазықтығын алайық. Проекциялау 
орталығы мен проекция жазықтығы АВС 
үшбұрышының арасында болатындай етіп 
таңдалады.Проекциялау орталығынан S 
проекция жазықтығымен қиылысқанға 
дейін АВС үшбұрышының шыңдары 
арқылы өтетін сәулелерді тартамыз. Бұл 
сәулелердің проекция жазықтығымен 
қиылысу нүктелері үшбұрыштың 
шыңдарының проекциясы болып 
табылатын А, В және С деп белгіленеді. 
Осы нүктелерді жалғап, берілген АВС 
үшбұрышының орталық проекциясы 
болатын АВС үшбұрышын аламыз [26]. 

Орталық проекцияның үлгілері 
ретінде фотосуреттерге, кинокадраларға, 
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Сызба геометриясының элементтері 
 

 
 

 
 

 
 

2.31-сурет. Орталық, параллель, 
ортогональды проекциялау 

[https://ppt-online.org/141241] 
 
 

 

Суреттегі объектінің суретін алу 
үшін оны параққа жобалау керек. 

Жазықтықтағы объектінің 
проекциясын құру процесі проекция деп 
аталады. Нысанның проекциясы алынған 
жазықтықтар проекция жазықтықтары деп 
аталады, ал суреттердің өздері проекциялар 
деп аталады. 

Нүктенің проекциясын алу үшін осы 
нүктеден жазықтыққа сәулелер түседі. 

Центрлік проекциялау. Егер 
объектіні проекциялық жазықтыққа 
проекциялау кезінде барлық сәулелер бір 
нүктеден шықса, онда бұл проекция әдісі 
орталық проекция деп аталады. Сәулелер 
шыққан нүкте проекция орталығы деп 
аталады. Алынған проекция орталық деп 
аталады. 

Орталық проекциялау әдісімен АВС 
үшбұрышының проекциясын алу мысалын 
қарастырыңыз. Проекциялау орталығы 
үшін S нүктесін, ал проекция жазықтығы 
үшін α жазықтығын алайық. Проекциялау 
орталығы мен проекция жазықтығы АВС 
үшбұрышының арасында болатындай етіп 
таңдалады.Проекциялау орталығынан S 
проекция жазықтығымен қиылысқанға 
дейін АВС үшбұрышының шыңдары 
арқылы өтетін сәулелерді тартамыз. Бұл 
сәулелердің проекция жазықтығымен 
қиылысу нүктелері үшбұрыштың 
шыңдарының проекциясы болып 
табылатын А, В және С деп белгіленеді. 
Осы нүктелерді жалғап, берілген АВС 
үшбұрышының орталық проекциясы 
болатын АВС үшбұрышын аламыз [26]. 

Орталық проекцияның үлгілері 
ретінде фотосуреттерге, кинокадраларға, 

 
 

 
 
 

 
 

2.32-сурет. Проекцияның екі және 
үш жазықтығына проекциялау. 

Монж Эпюра әдісі. 
Кешенді сызба 

[https://ppt-online.org/141241] 

 
 

электр шамының сәулелерімен көрсетілген 
көлеңкелерге және т. б. 

Параллель проекция. Бұл әдіс 
техникалық сызбада қолданылмайды, бірақ 
сонымен бірге әртүрлі инженерлік 
құрылымдарды жобалау кезінде 
архитектурада кеңінен қолданылады. 

Бұл әдіспен объектілерді 
проекциялау берілген бағыттар бойынша 
жасалады. 

- 2.31 суретте параллель проекциялау 
әдісімен АВС үшбұрышының проекциясын 
алу мысалы келтірілген. Үшбұрыштың 
шыңдарынан біз α жазықтығымен 
қиылысқанға дейін берілген бағытқа 
параллель сәулелер тартамыз. А, В және С 
нүктелері үшбұрыштың шыңдарының 
проекцияларымен берілген жазықтыққа 
түседі. Осы нүктелерді біріктіре отырып, 
параллель проекция әдісімен α 
жазықтығындағы АВС үшбұрышының 
проекциясын аламыз. 

Күрделі сызба-бұл әр түрлі проекция 
жазықтықтарында алынған бөліктің 
проекциялары бір жазықтықта біріктірілген 
сурет. Күрделі сурет келесідей салынған 
(сурет 2.4, б). F жазықтығын қозғалыссыз 
қалдырып, h жазықтығын x осьінің 
айналасында, ал p жазықтығын Z осьінің 
айналасында 90º-қа айналдырамыз. 
Мұндай айналу нәтижесінде 
проекциялардың барлық үш жазықтығы бір 
жазықтықта біріктіріледі [26]. 

Кеңістіктік фигуралар. Өнеркәсіптік 
өнімдердің техникасында, құрылысында 
және дизайнында әртүрлі кеңістіктік 
фигуралармен жиі күресуге тура келеді. 
Жазық көп қырлы денелермен шектелген 
жабық кеңістіктік фигура полидрон деп 
аталады (сурет 2.33). 

Көп қырлы дененің екі іргелес 
бетінің қиылысу сызықтары көп қырлы 
дененің шеттері деп аталады. Көп қырлы 
дененің жиектерінің қиылысу нүктесі көп 
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2.33- сурет.Көп қырлы дене 

[https://ppt-online.org/544941] 

 
2.34- сурет. Призмалардың 

түрлері 
[https://ppt-online.org/544941] 

 
2.35-сурет. Көп қырлы денелердің 

кешенді сызбасын салу 

қырлы дененің шыңы деп аталады. 
Көп қырлы денелер- ең қарапайым 

кеңістіктік фигуралар. Ең көп таралған көп 
қырлы фигуралар-призма, пирамида, 
конус, цилиндр сияқты фигуралар. 

Призма (сурет 2.34)- бұл көп қырлы 
дене, оның негіздері екі параллель және 
тең көп қырлы денелер, ал бүйір беттері 
тіктөртбұрыштар немесе 
параллелограммдар. Бүйір қабырғалары 
мен призмалар-бір-біріне параллельді бір-
біріне. Призманың негіздері арасындағы 
қашықтық призманың биіктігі деп 
аталады. Бүйір жақтары негіздерге 
перпендикуляр болатын призма тұрақты 
призма деп аталады. Егер призманың бүйір 
беттері негіздерге қарай қисайған болса, 
онда мұндай призма көлбеу призма деп 
аталады. Негізі тіктөртбұрыштар болатын 
түзу призма параллелепипед деп аталады.  
Квадраттың барлық қырлары текше деп 
аталатын тікбұрышты параллелепипед 
[31]. 

Негізі көп қырлы дене, ал бүйір 
беттері ортақ шыңы бар үшбұрыштар 
пирамида деп аталады. Пирамиданың 
жоғарғы жағынан оның түбіне дейінгі 
қашықтық пирамида биіктігі деп аталады. 
Биіктігі базаның ортасынан өтетін 
пирамида дұрыс пирамида деп аталады. 

Көп қырлы денелердің күрделі 
сызбасын салу көп қырлы дененің күрделі 
сызбасын салу оның негізінің проекциясын 
салудан басталады. Мысал ретінде біз 
негізі проекциялардың көлденең 
жазықтығында орналасқан тұрақты 
үшбұрышты призманың күрделі сызбасын 
салуды қарастырамыз (сурет 2.35).  

Алдымен призманың төменгі негізін 
проекциялаймыз. Мәселенің шарты 
бойынша ол Н жазықтығында 
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2.33- сурет.Көп қырлы дене 

[https://ppt-online.org/544941] 

 
2.34- сурет. Призмалардың 

түрлері 
[https://ppt-online.org/544941] 

 
2.35-сурет. Көп қырлы денелердің 

кешенді сызбасын салу 

қырлы дененің шыңы деп аталады. 
Көп қырлы денелер- ең қарапайым 

кеңістіктік фигуралар. Ең көп таралған көп 
қырлы фигуралар-призма, пирамида, 
конус, цилиндр сияқты фигуралар. 

Призма (сурет 2.34)- бұл көп қырлы 
дене, оның негіздері екі параллель және 
тең көп қырлы денелер, ал бүйір беттері 
тіктөртбұрыштар немесе 
параллелограммдар. Бүйір қабырғалары 
мен призмалар-бір-біріне параллельді бір-
біріне. Призманың негіздері арасындағы 
қашықтық призманың биіктігі деп 
аталады. Бүйір жақтары негіздерге 
перпендикуляр болатын призма тұрақты 
призма деп аталады. Егер призманың бүйір 
беттері негіздерге қарай қисайған болса, 
онда мұндай призма көлбеу призма деп 
аталады. Негізі тіктөртбұрыштар болатын 
түзу призма параллелепипед деп аталады.  
Квадраттың барлық қырлары текше деп 
аталатын тікбұрышты параллелепипед 
[31]. 

Негізі көп қырлы дене, ал бүйір 
беттері ортақ шыңы бар үшбұрыштар 
пирамида деп аталады. Пирамиданың 
жоғарғы жағынан оның түбіне дейінгі 
қашықтық пирамида биіктігі деп аталады. 
Биіктігі базаның ортасынан өтетін 
пирамида дұрыс пирамида деп аталады. 

Көп қырлы денелердің күрделі 
сызбасын салу көп қырлы дененің күрделі 
сызбасын салу оның негізінің проекциясын 
салудан басталады. Мысал ретінде біз 
негізі проекциялардың көлденең 
жазықтығында орналасқан тұрақты 
үшбұрышты призманың күрделі сызбасын 
салуды қарастырамыз (сурет 2.35).  

Алдымен призманың төменгі негізін 
проекциялаймыз. Мәселенің шарты 
бойынша ол Н жазықтығында 

 
 

Сурет 2.36-Айналу денелері 
 
 
 
 

 
 

2.37- сурет. Айналу денелерінің 
күрделі сызбасын салу 

 
 

орналасқандықтан, а' в' с' көлденең 
проекциясы базаның нақты шамасына тең 
болады және Х осьінен төмен орналасады, 
ал"В"С" фронтальды проекциясы х осьінде 
жатыр. Әрі қарай, біз призманың жоғарғы 
негізінің проекцияларын жасаймыз. 
Призманың A1 ' B1 ' C1 'жоғарғы негізінің 
көлденең проекциясы төменгі негіздің 
көлденең проекциясымен сәйкес келеді, ал 
жоғарғы негіздің фронтальды проекциясы 
a1"B1"C1" төменгі негіздің фронтальды 
проекциясына параллель орналасқан, 
призманың биіктігіне тең. Негіздердің 
аттас нүктелерді аламыз және призма 
қырлары проекциясын аламыз. Содан кейін 
біз призманың Профильді проекциясын 
жасаймыз. Көп қырлы дененің 
проекцияларын дәлірек бейнелеу үшін 
оның көрінетін және көрінбейтін 
элементтерін көрсету керек. Көрінетін-
бақылаушыға жақын орналасқан элемент. 
Күрделі сызбадағы көрінбейтін элементтер 
сызықтармен, ал көрінетін элементтер 
қатты сызықпен көрсетіледі [26]. 

Айналу денелері-сол жазықтықта 
орналасқан осьтің айналасында қисық 
сызықпен шектелген жазық геометриялық 
фигураны айналдыру кезінде пайда 
болатын көлемді денелер (сурет. 2.36). 

Айналу денелерінің күрделі 
сызбасын құру. Қисық бет-белгілі бір заң 
бойынша пайда болатын орын ауыстыру 
нәтижесінде алынған бет. Көп жағдайда 
мұндай қозғалыс бағыттаушы сызықтың 
айналасында жүзеге асырылады. Іс 
жүзінде көптеген қисық беттердің ішінде 
айналу беттері жиі кездеседі (сурет. 2.37). 
Айналу беті- айналудың цилиндрлік бет 
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2.38 - сурет. Тік дөңгелек цилиндр 
 

үсті деп аталатын, қозғалмайтын параллель 
осьінің айналасында айналдыру арқылы 
сызық түзу алынатын, бірқатар 
қозғалмайтын осьінің шеңберінде түзілетін 
айналу нәтижесінде бет үсті алынатын бет 
үсті болып аталады. 

Егер цилиндрлік бет бір-біріне 
параллель екі жазықтықпен кесілсе, онда 
сіз цилиндр деп аталатын фигураны аласыз 
(сурет 2.38). 

Негізге перпендикуляр түзетін 
цилиндр түзу дөңгелек деп аталады. 
Мұндай цилиндрдің негіздері-шеңберлер. 
Цилиндрдің негіздері арасындағы 
қашықтық цилиндрдің биіктігі деп 
аталады. 

Түзуші сызықты қозғалмайтын осьтің 
айналасында айналдыру арқылы алынған 
бет айналмалы конустық бет деп аталады. 
Айналу кезінде түзуші айналу осьін 
конустық беттің шыңы болатын нүктеде 
кесіп өтеді [32]. 

Түрлері, қималары, тілмелері. Жалпы 
жағдайда кескінді кеңістіктік объектінің 
жазықтыққа проекциясы ретінде 
қарастыруға болады. Сызбадағы суреттер 
олардың мазмұнына қарай түрлерге, 
қималарға, қималарға бөлінеді. 

Суреттердің (түрлердің, қималардың, 
қималардың) саны ең аз болуы тиіс, бірақ 
тиісті стандарттарда белгіленген шартты 
белгілерді, белгілер мен жазуларды (сурет 
2.39) қолдану кезінде нысан туралы толық 
түсінікті қамтамасыз етуі тиіс.). 

Түрі проекциялардың фронтальды 
жазықтығындағы кескін сызбада негізгі 
ретінде қабылданады. Нысан 
проекциялардың фронтальды 
жазықтығына қатысты орналастырылған, 
сондықтан ондағы кескін объектінің пішіні 
мен өлшемі туралы толық түсінік береді 
(сурет 2.40). 

Стандарт бөліктің проекция 
жазықтығында проекциялау кезінде 

2.39- сурет. Негізгі түрлердің 
қалыптасуы 

[https://cadinstructor.org/eg/lectures/
2-vidy-razrezy-sechenia/] 
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2.38 - сурет. Тік дөңгелек цилиндр 
 

үсті деп аталатын, қозғалмайтын параллель 
осьінің айналасында айналдыру арқылы 
сызық түзу алынатын, бірқатар 
қозғалмайтын осьінің шеңберінде түзілетін 
айналу нәтижесінде бет үсті алынатын бет 
үсті болып аталады. 

Егер цилиндрлік бет бір-біріне 
параллель екі жазықтықпен кесілсе, онда 
сіз цилиндр деп аталатын фигураны аласыз 
(сурет 2.38). 

Негізге перпендикуляр түзетін 
цилиндр түзу дөңгелек деп аталады. 
Мұндай цилиндрдің негіздері-шеңберлер. 
Цилиндрдің негіздері арасындағы 
қашықтық цилиндрдің биіктігі деп 
аталады. 

Түзуші сызықты қозғалмайтын осьтің 
айналасында айналдыру арқылы алынған 
бет айналмалы конустық бет деп аталады. 
Айналу кезінде түзуші айналу осьін 
конустық беттің шыңы болатын нүктеде 
кесіп өтеді [32]. 

Түрлері, қималары, тілмелері. Жалпы 
жағдайда кескінді кеңістіктік объектінің 
жазықтыққа проекциясы ретінде 
қарастыруға болады. Сызбадағы суреттер 
олардың мазмұнына қарай түрлерге, 
қималарға, қималарға бөлінеді. 

Суреттердің (түрлердің, қималардың, 
қималардың) саны ең аз болуы тиіс, бірақ 
тиісті стандарттарда белгіленген шартты 
белгілерді, белгілер мен жазуларды (сурет 
2.39) қолдану кезінде нысан туралы толық 
түсінікті қамтамасыз етуі тиіс.). 

Түрі проекциялардың фронтальды 
жазықтығындағы кескін сызбада негізгі 
ретінде қабылданады. Нысан 
проекциялардың фронтальды 
жазықтығына қатысты орналастырылған, 
сондықтан ондағы кескін объектінің пішіні 
мен өлшемі туралы толық түсінік береді 
(сурет 2.40). 

Стандарт бөліктің проекция 
жазықтығында проекциялау кезінде 

2.39- сурет. Негізгі түрлердің 
қалыптасуы 

[https://cadinstructor.org/eg/lectures/
2-vidy-razrezy-sechenia/] 

 
2.40-сурет. Негізгі түрлері 

 

 
2.41-сурет. Бөлшектің проекциясы 

 

 
2.42-сурет. Текшенің бүйір 
беттеріндегі бөлшектердің 

проекциясы 
 

алынған алты негізгі түрін белгілейді.  
Проекциялардың негізгі 

жазықтықтары үшін текшенің алты беті 
алынады (шартты түрде); қырлар 
фронтальды жазықтықпен біріктіріледі. 6-
бетті 4-беттің жанына орналастыруға 
рұқсат етіледі. 2.41-суретте текшенің бүйір 
беттеріндегі бөліктің проекциясы 
көрсетілген [31]. 

Көрініс-бақылаушыға қарайтын 
заттың бетінің көрінетін бөлігінің бейнесі. 
Сызбадағы заттар тікбұрышты проекция 
әдісімен бейнеленген. Бөліктің көрінісін 
(проекциясын) құру үшін ол бақылаушы 
мен жазықтық арасында орналасады. 2.41-
суретте көрсетілген бөліктің проекциясын 
салу керек делік.  

Ол үшін проекциялық жазықтық 
ретінде біз F проекцияларының 
фронтальды жазықтығын аламыз. Бөліктің 
шыңдарынан, сондай-ақ тікбұрышты 
тесіктің шыңдарынан біз F жазықтығына 
перпендикуляр сәулелер шығарып, осы 
сәулелердің жазықтықпен қиылысу 
нүктелерін табамыз. 

Осы нүктелерді қосып, бөлшектің F 
жазықтығына проекциясын аламыз. 
Бақылаушыға қарайтын бет фронтальды 
жазықтыққа параллель болғандықтан, ол 
осы жазықтыққа бұрмаланбай жобаланады 
[31]. 

Бұны білу маңызды! 
1.Проекция жазықтықтарына 

параллель бөліктің беттері осы 
жазықтықтарға толық көлемде 
жобаланады. 

2.Бөліктің беттері проекция 
жазықтықтарына перпендикуляр, осы 
жазықтықтарға түзу сызықтар түрінде 
проекцияланады. 

3.Проекциялардың жазықтықтарына 
параллель болатын жиектер осы 
жазықтықтарға толық көлемде 
жобаланады. 

4.Проекция жазықтықтарына 
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2.43- сурет.Бөлшектің негізгі түрі 
[http://cherch.ru/graficheskoe_otobra

zhenie/vidi.html] 

 
2.44- сурет. Бөлшектің негізгі түрі 
[http://cherch.ru/graficheskoe_otobra

zhenie/vidi.html] 

 
2.45- сурет. Жергілікті түрлері 

[http://cherch.ru/graficheskoe_otobra
zhenie/vidi.html] 

 
 2.46- сурет.Бөлшектердің 

кесінділері 

перпендикуляр жиектер осы 
жазықтықтарға нүктелер түрінде 
проекцияланады. 

Жазықтықта алынған бөліктің 
проекциясы оның ұзындығы мен биіктігін 
анықтауға мүмкіндік береді, бірақ ол ені 
туралы ақпарат бермейді.  Бөліктің 
мөлшері мен пішіні туралы толығырақ 
ақпарат алу үшін осы бөліктің бірнеше 
түрін (проекцияларын) салу керек. Түрлер 
үш түрге бөлінеді: Негізгі, қосымша және 
жергілікті. 

Басты түрі – сурет бөлшектер 
фронтальды жазықтықтағы проекциялар 
және босануы туралы неғұрлым толық 
көрініс нысаны мен мөлшері бөлшектер. 
Басқа түрлер осы түрдің негізінде алынады 
(сурет 2.43, сурет 44). 

Проекциялардың негізгі 
жазықтықтарында алынған түрлердің 
келесі атаулары белгіленеді: 1 – алдыңғы 
көрініс (негізгі көрініс); 2 – жоғарғы 
көрініс; 3 – сол жақ көрініс; 4 – оң жақ 
көрініс; 5 – төменгі көрініс; 6-артқы 
көрініс. Сызбадағы түрлер арасындағы 
қашықтық өлшемдерді қолдануға орын 
болатындай етіп таңдалады. 

Жергілікті көрініс. Негізгі түрлерден 
басқа, суреттерде жергілікті көрініс 
қолданылады — бөліктің көрінетін бетінің 
жеке, шектеулі жерінің бейнесі. Жергілікті 
көрініс жартас сызығымен шектелген 
(сурет 2.45). Егер жергілікті түр негізгі 
түрлердің бірімен проекциялық 
байланыста болса (сурет 2.45, а), онда ол 
көрсетілмейді. Егер жергілікті түр негізгі 
түрлердің бірімен проекциялық 
байланыста болмаса, онда ол орыс 
алфавитінің көрсеткі мен әрпімен 
белгіленеді (сурет 2.45, б).Жергілікті 
түрлерге өлшемдерді қоюға болады [31]. 

Кесінділер. Кесу дегеніміз-бір немесе 
бірнеше ұшақпен ақылмен бөлінген 
объектінің бейнесі. Бөлімде бөлінген 
жазықтықта не алынатыны және оның 
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2.43- сурет.Бөлшектің негізгі түрі 
[http://cherch.ru/graficheskoe_otobra

zhenie/vidi.html] 

 
2.44- сурет. Бөлшектің негізгі түрі 
[http://cherch.ru/graficheskoe_otobra

zhenie/vidi.html] 

 
2.45- сурет. Жергілікті түрлері 

[http://cherch.ru/graficheskoe_otobra
zhenie/vidi.html] 

 
 2.46- сурет.Бөлшектердің 

кесінділері 

перпендикуляр жиектер осы 
жазықтықтарға нүктелер түрінде 
проекцияланады. 

Жазықтықта алынған бөліктің 
проекциясы оның ұзындығы мен биіктігін 
анықтауға мүмкіндік береді, бірақ ол ені 
туралы ақпарат бермейді.  Бөліктің 
мөлшері мен пішіні туралы толығырақ 
ақпарат алу үшін осы бөліктің бірнеше 
түрін (проекцияларын) салу керек. Түрлер 
үш түрге бөлінеді: Негізгі, қосымша және 
жергілікті. 

Басты түрі – сурет бөлшектер 
фронтальды жазықтықтағы проекциялар 
және босануы туралы неғұрлым толық 
көрініс нысаны мен мөлшері бөлшектер. 
Басқа түрлер осы түрдің негізінде алынады 
(сурет 2.43, сурет 44). 

Проекциялардың негізгі 
жазықтықтарында алынған түрлердің 
келесі атаулары белгіленеді: 1 – алдыңғы 
көрініс (негізгі көрініс); 2 – жоғарғы 
көрініс; 3 – сол жақ көрініс; 4 – оң жақ 
көрініс; 5 – төменгі көрініс; 6-артқы 
көрініс. Сызбадағы түрлер арасындағы 
қашықтық өлшемдерді қолдануға орын 
болатындай етіп таңдалады. 

Жергілікті көрініс. Негізгі түрлерден 
басқа, суреттерде жергілікті көрініс 
қолданылады — бөліктің көрінетін бетінің 
жеке, шектеулі жерінің бейнесі. Жергілікті 
көрініс жартас сызығымен шектелген 
(сурет 2.45). Егер жергілікті түр негізгі 
түрлердің бірімен проекциялық 
байланыста болса (сурет 2.45, а), онда ол 
көрсетілмейді. Егер жергілікті түр негізгі 
түрлердің бірімен проекциялық 
байланыста болмаса, онда ол орыс 
алфавитінің көрсеткі мен әрпімен 
белгіленеді (сурет 2.45, б).Жергілікті 
түрлерге өлшемдерді қоюға болады [31]. 

Кесінділер. Кесу дегеніміз-бір немесе 
бірнеше ұшақпен ақылмен бөлінген 
объектінің бейнесі. Бөлімде бөлінген 
жазықтықта не алынатыны және оның 

 
 2.47- сурет. Көлденең және 
фронтальды жазықтықтарда 

объектінің суреттерін алу процесі 

 
 

2.48- сурет.Күрделі кесінді 
[http://gk-

drawing.ru/plotting/cuts.php] 

 
 2.49- сурет.Қарапайым кесінді 

[http://gk-
drawing.ru/plotting/cuts.php] 

 
2.50- сурет. А-А фронтальды 
кесінді, Б-Б профильді кесінді 

 

артында не орналасқаны көрсетілген (сурет 
2.46). 

2.47-суретте көлденең және 
фронтальды жазықтықтарда объектінің 
суреттерін алу процесі көрсетілген. 

Проекциялардың фронтальды 
жазықтығында алынған кескін-бұл бөліктің 
кесіндісі. Ол бөлікті проекциялардың 
фронтальды жазықтығына параллель 
жазықтықпен кесу арқылы алынады. Бұл 
жазықтық секциялық жазықтық деп 
аталады.  

Жоғарыда келтірілген суретте 
секциялық жазықтық бөліктің симметрия 
осьінен өтіп, оны екі бөлікке бөледі. 
Бөлінген жазықтықтың алдында қалған 
бөліктің бөлігі ақылмен тасталады, қалған 
бөлігі проекциялардың алдыңғы 
жазықтығына проекцияланады. Алынған 
кескін-бұл бөліктің кесілуі.  

 
Суреттен көрініп тұрғандай, бөлімде 

бөліктің бөлінген жазықтыққа түскен 
бөліктері және оның артында қалған 
бөліктері көрсетілген. Бөлінген 
жазықтыққа түсетін кескіннің бір бөлігі 
сызылады. 

Бөлінген жазықтықтардың санына 
байланысты кесулер қарапайым және 
күрделі (сурет 2.48). 

Бөлшекті бір бөлінген жазықтықпен 
ойда бөлу нәтижесінде алынған кесу 
Қарапайым кесу деп аталады (сурет 2.49). 

Секциялық жазықтықтың проекция 
жазықтықтарына қатысты орналасуына 
байланысты қарапайым кесулер 
фронтальды, профильді және көлденең 
болып бөлінеді. 

Фронтальды кесу-бұл проекцияның 
фронтальды жазықтығына параллель 
орналасқан және бөліктің кескіні мен 
кескінінен тұратын, бөлгіш жазықтықтың 
артында орналасқан бөлік бөлігін ойда 
бөлу нәтижесінде алынған кескін. 2.50-
суретте бөліктің алдыңғы бөлігінің 
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2.51- сурет. Профильді кесінді 

[https://studepedia.org/index.php?vo
l=2&post=31426] 

 
2.52 – сурет. Көлденең қима 

[https://studepedia.org/index.php?vo
l=2&post=31426] 

 
2.53 сурет – Қима 

 

 
2.54-сурет.Шығарылған қималар 

 

 
2.55-сурет. Салынған қима 

құрылысы көрсетілген. Бөлшек ақылмен 
проекциялардың фронтальды жазықтығына 
параллель бөлінген жазықтықпен кесіледі. 
Қима фигурасы және қима жазықтығынан 
тыс орналасқаны фронтальды кесінді 
бейнесін ала отырып, F жазықтығына 
проекциялайды [31]. 

Профиль кескіні-бұл 
проекциялардың профильдік жазықтығына 
параллель болатын және бөліктің кескіні 
мен бөлік бөлігінің кескінінен тұратын 
бөлік жазықтығының артында орналасқан 
бөлік жазықтығымен ойда бөлу 
нәтижесінде алынған сурет (сурет 2.51).  

Көлденең қима-бұл проекциялардың 
көлденең жазықтығына параллель 
орналасқан және секциялық фигурадан 
және секциялық жазықтықтың артында 
орналасқан бөліктің кескінінен тұратын 
бөлгіш жазықтықпен бөлшекті ойда бөлу 
нәтижесінде алынған сурет. 

Стандарттың талаптарына сәйкес 
сызбалардағы көлденең, фронтальды және 
профильді бөлімдер тиісті негізгі 
түрлерімен орналастырылады. Бір сызбада 
бірнеше кесу болуы мүмкін. Олардың саны 
минималды болуы керек, сонымен бірге 
сызбаны түсіну және оқу үшін жеткілікті 
[31]. 

Қима. Толық ұсыну үшін сызба-
конструкторлық жұмыстарды орындау 
кезінде түрлер мен кесулермен қатар. 
Бөлім-бұл объектіні бір немесе бірнеше 
жазықтықпен ойда бөлу арқылы алынған 
фигураның бейнесі. Бөлімде, кесуден 
айырмашылығы, тек бөлінген жазықтықта 
алынған нәрсе көрсетіледі (сурет 2.53). 
Қиманың құрамына кірмейтін қималар 
шығарылады және салынады. Шығарылған 
бөлімдерге артықшылық беріледі, себебі 
оларды сызбаның әртүрлі жерлерінде 
орналастыруға болады. Сызбада 
шығарылған қима түсіріледі тұтас жуан 
сызықпен (сурет 2.54). 

Қабаттасқан бөлім-бұл бөліктің 
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2.51- сурет. Профильді кесінді 
[https://studepedia.org/index.php?vo

l=2&post=31426] 

2.52 – сурет. Көлденең қима
[https://studepedia.org/index.php?vo

l=2&post=31426] 

2.53 сурет – Қима 

2.54-сурет.Шығарылған қималар

2.55-сурет. Салынған қима 

құрылысы көрсетілген. Бөлшек ақылмен
проекциялардың фронтальды жазықтығына 
параллель бөлінген жазықтықпен кесіледі. 
Қима фигурасы және қима жазықтығынан 
тыс орналасқаны фронтальды кесінді
бейнесін ала отырып, F жазықтығына
проекциялайды [31].

Профиль кескіні-бұл 
проекциялардың профильдік жазықтығына 
параллель болатын және бөліктің кескіні 
мен бөлік бөлігінің кескінінен тұратын 
бөлік жазықтығының артында орналасқан 
бөлік жазықтығымен ойда бөлу 
нәтижесінде алынған сурет (сурет 2.51).  

Көлденең қима-бұл проекциялардың 
көлденең жазықтығына параллель
орналасқан және секциялық фигурадан 
және секциялық жазықтықтың артында 
орналасқан бөліктің кескінінен тұратын 
бөлгіш жазықтықпен бөлшекті ойда бөлу
нәтижесінде алынған сурет. 

Стандарттың талаптарына сәйкес 
сызбалардағы көлденең, фронтальды және 
профильді бөлімдер тиісті негізгі 
түрлерімен орналастырылады. Бір сызбада 
бірнеше кесу болуы мүмкін. Олардың саны 
минималды болуы керек, сонымен бірге 
сызбаны түсіну және оқу үшін жеткілікті 
[31]. 

Қима. Толық ұсыну үшін сызба-
конструкторлық жұмыстарды орындау 
кезінде түрлер мен кесулермен қатар.
Бөлім-бұл объектіні бір немесе бірнеше 
жазықтықпен ойда бөлу арқылы алынған 
фигураның бейнесі. Бөлімде, кесуден
айырмашылығы, тек бөлінген жазықтықта 
алынған нәрсе көрсетіледі (сурет 2.53). 
Қиманың құрамына кірмейтін қималар 
шығарылады және салынады. Шығарылған
бөлімдерге артықшылық беріледі, себебі 
оларды сызбаның әртүрлі жерлерінде 
орналастыруға болады. Сызбада 
шығарылған қима түсіріледі тұтас жуан
сызықпен (сурет 2.54). 

Қабаттасқан бөлім-бұл бөліктің 

проекциясында тікелей көрсетілген бөлім. 
Қабаттасқан қима қатты жұқа сызықпен 
бейнеленген. Бұл жағдайда қабаттасқан 
қиманың орналасқан жеріндегі кескін 
контуры үзілмейді (сурет 2.55) [32]. 

Тəжірибелік тапсырмалар 
№1 тапсырма 
Бөліктің аксонометриясын аяқтау, бойлық кесуді орындау 

№2 тапсырма 
Изометриялық проекцияда бөліктің техникалық сызбасын орындаңыз, 

бөлімді орындаңыз. 

№3 тапсырма 
Диметриялық проекцияда бөліктің техникалық сызбасын орындаңыз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1. Сызу және дизайн жұмыстарын орындау үшін қандай Парақ
пішімдеры негізгі болып табылады? 

2. Сызбада негізгі жазба қай жерде орналасқан:
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3. Сурет салу кезіндегі сызықтардың түрлері? 
4. Масштаб қалай белгіленеді? 
5. Сызбалардағы өлшемдер қандай бірліктерде көрсетілген? Сызықтық? 

Бұрыш? 
6. Берілген радиустың шеңберінің доғасымен екі түзудің түйіндесуі қалай 

орындалады? 
7. Жазықтықтағы объектінің проекциясын құру процесі деп не аталады? 
8. Қандай проекциялар орталық деп аталады? параллель 
9. Нүкте қандай геометриялық элемент? 
10. Жазық көп қырлы денелермен шектелген жабық кеңістіктік фигура 

қалай аталады? 
11. Көп қырлы дененің жиектерінің қиылысу нүктесі деп аталады...?  
12. Кешенді сызба дегеніміз? 
13. Призма-бұл полифедра, оның негіздері...? 
14. Негізі көп қырлы дене, ал бүйір беттері ортақ шыңы бар үшбұрыштар 

деп аталады...? 
15. Сурет бөлігін үлкейтілген масштабта орындау үшін қандай пішімдер 

бар? 
16. Сызбадағы негізгі жазба не үшін қажет? 
17. Көмекші желілердің түрлері? 
18. M1:25, M1: 10 масштабтары қандай сызбалар үшін қолданылады? 
19. Сызбалардағы өлшемдер қандай бірліктерде көрсетілген? Сызықтық? 

Бұрыш? 
20. Доғалардың доғалармен жұптасуы қалай жүзеге асырылады? 
21. Аксонометриялық проекция әдісі қандай? 
22. Қандай жағдайларда аксонометриялық проекция деп аталады: 

изометриялық, диметриялық, триметриялық? 
 
2.3. Компьютерлік графика түрлері 
 

 
 

 2.56- сурет. Ыдыс дизайнының 
фотосуреті.Растрлы кескін 

[https://www.pinterest.ru/pin/636766
834797097595/] 

Компьютерлік технологияның ең 
көрнекті және сұранысқа ие бағыттарының 
бірі-компьютерлік графика. Ортогональды 
проекциялардың негіздерін біле отырып, 
қағаз парағына пішінді сызып, 
қарындаштың көмегімен өз өнімінің 
дизайнын ескере отырып, өнеркәсіптік 
дизайнер компьютерлік графиканы қолдана 
отырып, осы тұжырымдаманы көрсете 
алады. Компьютерлік графика-дизайнердің 
өнімділігін арттырудың тиімді құралы 
(сурет 2.56). Үш өлшемді модельдеу, 
әсіресе өнеркәсіптік дизайнерлер жиі 
қолданылады. Орындалған 
визуализацияның берілуін жақсарту үшін 
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3. Сурет салу кезіндегі сызықтардың түрлері? 
4. Масштаб қалай белгіленеді? 
5. Сызбалардағы өлшемдер қандай бірліктерде көрсетілген? Сызықтық? 

Бұрыш? 
6. Берілген радиустың шеңберінің доғасымен екі түзудің түйіндесуі қалай 

орындалады? 
7. Жазықтықтағы объектінің проекциясын құру процесі деп не аталады? 
8. Қандай проекциялар орталық деп аталады? параллель 
9. Нүкте қандай геометриялық элемент? 
10. Жазық көп қырлы денелермен шектелген жабық кеңістіктік фигура 

қалай аталады? 
11. Көп қырлы дененің жиектерінің қиылысу нүктесі деп аталады...?  
12. Кешенді сызба дегеніміз? 
13. Призма-бұл полифедра, оның негіздері...? 
14. Негізі көп қырлы дене, ал бүйір беттері ортақ шыңы бар үшбұрыштар 

деп аталады...? 
15. Сурет бөлігін үлкейтілген масштабта орындау үшін қандай пішімдер 

бар? 
16. Сызбадағы негізгі жазба не үшін қажет? 
17. Көмекші желілердің түрлері? 
18. M1:25, M1: 10 масштабтары қандай сызбалар үшін қолданылады? 
19. Сызбалардағы өлшемдер қандай бірліктерде көрсетілген? Сызықтық? 

Бұрыш? 
20. Доғалардың доғалармен жұптасуы қалай жүзеге асырылады? 
21. Аксонометриялық проекция әдісі қандай? 
22. Қандай жағдайларда аксонометриялық проекция деп аталады: 

изометриялық, диметриялық, триметриялық? 
 
2.3. Компьютерлік графика түрлері 
 

 
 

 2.56- сурет. Ыдыс дизайнының 
фотосуреті.Растрлы кескін 

[https://www.pinterest.ru/pin/636766
834797097595/] 

Компьютерлік технологияның ең 
көрнекті және сұранысқа ие бағыттарының 
бірі-компьютерлік графика. Ортогональды 
проекциялардың негіздерін біле отырып, 
қағаз парағына пішінді сызып, 
қарындаштың көмегімен өз өнімінің 
дизайнын ескере отырып, өнеркәсіптік 
дизайнер компьютерлік графиканы қолдана 
отырып, осы тұжырымдаманы көрсете 
алады. Компьютерлік графика-дизайнердің 
өнімділігін арттырудың тиімді құралы 
(сурет 2.56). Үш өлшемді модельдеу, 
әсіресе өнеркәсіптік дизайнерлер жиі 
қолданылады. Орындалған 
визуализацияның берілуін жақсарту үшін 

 

2.57- сурет.Түпнұсқа креслоның 
фотосы. Растрлы кескін 

[https://www.peredelka.tv/files/4589
5/head_pic03.jpg] 

 
 
 
 
 

 
2.58- сурет. Растрлық редактор 

арқылы құмыраның 3D моделінің 
суреттерін өңдеу 

[https://www.adobe.com/ru/products
/photoshopfamily.html] 

 

растрлық графикалық бағдарламалар 
қолданылады (сурет 2.57). Растрға 
қарағанда векторлық графиканы қолдана 
отырып, 2D дизайнын қолдана отырып, 
жұмыс сызбаларын жасаған дұрыс. Бұл 
бағдарламалар қалай ерекшеленеді және 
қандай болады, біз келесі тақырыптарды 
қарастырамыз. 

Компьютерде кескіндерді өңдеу үшін 
арнайы бағдарламалар қолданылады – 
графикалық редакторлар (сурет 2.58). 

Графикалық редактор-бұл 
графикалық кескіндерді жасау, өңдеу және 
қарау бағдарламасы. 

Компьютерлік графикамен жұмыс 
істеу үшін бағдарламалық жасақтаманың 
көптеген сыныптары бар екеніне 
қарамастан, компьютерлік графиканың тек 
үш түрі бар. Бұл растрлық графика, 
векторлық графика және фракталдық 
графика. Олар монитор экранында көрсету 
кезінде немесе қағазға басып шығару 
кезінде кескін қалыптастыру 
принциптерімен ерекшеленеді. 

Растрлық компьютерлік графика 
Растрлық графика электрондық 

(мультимедиалық) және полиграфиялық 
басылымдарды әзірлеу кезінде 
қолданылады. Растрлық графика көмегімен 
жасалған суреттер сирек компьютерлік 
бағдарламалардың көмегімен қолмен 
жасалады. Бұл үшін суретші қағазға немесе 
фотосуретке дайындаған сканерленген 
суреттер жиі қолданылады. Жақында 
компьютерге нүктелік кескіндерді енгізу 
үшін сандық фото және бейнекамералар 
кеңінен қолданылды. Тиісінше, растрлық 
суреттермен жұмыс істеуге арналған 
графикалық растрлық редакторлардың 
көпшілігі кескіндерді жасауға емес, оларды 
өңдеуге бағытталған. Интернетте тек 
растрлық суреттер қолданылады. 

Растрлық графиканың 
артықшылықтары: 

Растрлық редакторлар 
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 2.59- сурет.Растрлық графиканың 

кемшіліктері 
 

2.60- сурет. Үлкейтілген растрлық 
кескін 

[https://edusar.soiro.ru/mod/page/vie
w.php?id=6101] 

 

фотосуреттер мен сызбаларды өңдеудің 
ең жақсы құралы болып табылады, 
себебі түстер мен жартылай реңктердің 
градациясын берудің жоғары дәлдігін 
қамтамасыз етеді. 

Растрлық графиканың 
кемшіліктері: 

Растрлық бағдарламаларда 
жасалған суреттер әрқашан көп жадты 
алады. Осы себепті растрлық пішімдегі
файлдардағы ақпарат, әдетте, Сығылған 
түрде сақталады. 

Бөлшектерді нақтылау үшін 
нүктелік кескіндерді үлкейту мүмкін 
емес (сурет 2.59). Кескін нүктелерден 
тұратындықтан, үлкейту нүктелердің 
үлкеюіне әкеледі, бұл суретті визуалды 
түрде бұрмалайды. Бұл әсер пиксельдеу 
деп аталады (сурет 2.60). 

Қолдану 
Ол фотосуреттерді өңдеу, көркем 

графика, қалпына келтіру жұмыстары, 
сканермен жұмыс жасау үшін 
қолданылады. 

Растрлық графиканы қолданатын 
графикалық редакторлар: Paint, 
PhotoShop. 

 
Векторлық компьютерлік графика 

 

 
 

 2.61- сурет.Векторлық 
компьютерлік графика 

 

 
2.62- сурет. Векторлық сурет 

Векторлық графикамен жұмыс 
істеуге арналған бағдарламалық құралдар, 
керісінше, ең алдымен иллюстрациялар 
жасауға және аз дәрежеде оларды өңдеуге 
арналған (сурет 2.61). Мұндай қаражат 
жарнама агенттіктерінде, дизайн 
бюроларында, редакцияларда және 
баспаларда кеңінен қолданылады. Қаріптер 
мен қарапайым геометриялық элементтерді 
қолдануға негізделген дизайн жұмыстары 
векторлық графиканы қолдану арқылы 
әлдеқайда оңай шешіледі (сурет 2.62).  

Векторлық графика арқылы жасалған 
жоғары көркем шығармалардың үлгілері 
бар, бірақ олар ережеден гөрі ерекше, 
себебі векторлық графика арқылы 
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 2.59- сурет.Растрлық графиканың 

кемшіліктері 
 

2.60- сурет. Үлкейтілген растрлық 
кескін 

[https://edusar.soiro.ru/mod/page/vie
w.php?id=6101] 

 

фотосуреттер мен сызбаларды өңдеудің 
ең жақсы құралы болып табылады, 
себебі түстер мен жартылай реңктердің 
градациясын берудің жоғары дәлдігін 
қамтамасыз етеді. 

Растрлық графиканың 
кемшіліктері: 

Растрлық бағдарламаларда 
жасалған суреттер әрқашан көп жадты 
алады. Осы себепті растрлық пішімдегі
файлдардағы ақпарат, әдетте, Сығылған 
түрде сақталады. 

Бөлшектерді нақтылау үшін 
нүктелік кескіндерді үлкейту мүмкін 
емес (сурет 2.59). Кескін нүктелерден 
тұратындықтан, үлкейту нүктелердің 
үлкеюіне әкеледі, бұл суретті визуалды 
түрде бұрмалайды. Бұл әсер пиксельдеу 
деп аталады (сурет 2.60). 

Қолдану 
Ол фотосуреттерді өңдеу, көркем 

графика, қалпына келтіру жұмыстары, 
сканермен жұмыс жасау үшін 
қолданылады. 

Растрлық графиканы қолданатын 
графикалық редакторлар: Paint, 
PhotoShop. 

 
Векторлық компьютерлік графика 

 

 
 

 2.61- сурет.Векторлық 
компьютерлік графика 

 

 
2.62- сурет. Векторлық сурет 

Векторлық графикамен жұмыс 
істеуге арналған бағдарламалық құралдар, 
керісінше, ең алдымен иллюстрациялар 
жасауға және аз дәрежеде оларды өңдеуге 
арналған (сурет 2.61). Мұндай қаражат 
жарнама агенттіктерінде, дизайн 
бюроларында, редакцияларда және 
баспаларда кеңінен қолданылады. Қаріптер 
мен қарапайым геометриялық элементтерді 
қолдануға негізделген дизайн жұмыстары 
векторлық графиканы қолдану арқылы 
әлдеқайда оңай шешіледі (сурет 2.62).  

Векторлық графика арқылы жасалған 
жоғары көркем шығармалардың үлгілері 
бар, бірақ олар ережеден гөрі ерекше, 
себебі векторлық графика арқылы 

 

 
 

 2.63- сурет.Векторлық 
графикалық өнімдердің 

векторлық бейнесі 
 
 
 
 

иллюстрацияларды көркемдік дайындау 
өте қиын. 

Векторлық графиканың 
артықшылықтары: 

- Бұрмалаусыз түрлендіру; 
- Шағын графикалық файл;  
- Тез және қарапайым сурет салу; 
- Сурет бөліктерін тәуелсіз өңдеу; 
- Жоғары дәлдіктегі сурет салу (1 000 

000 нүкте / дюймге дейін); 
- Редактор операцияларды тез 

орындайды. 
Векторлық графиканың кемшіліктері:
- Векторлық суреттер жасанды түрде 

көрінеді; 
- Көркем құралдардағы шектеулер. 
Қолдану. Ол компьютерлік 

полиграфияда, компьютерлік дизайн 
жүйесінде, компьютерлік дизайнда және 
жарнамада қолданылады (сурет 2.63). 

CAD/CAM жүйелері бүгінде 
микросхемаларды жобалаудан бастап 
ұшақтарды құруға дейінгі инженерлік 
қызметтің әртүрлі салаларында 
қолданылады. Өнеркәсіптік дизайн 
CAD/CAM үшін тағы бір маңызды қолдану 
саласы болып табылады. 

Барлық осы инженерлік және 
ғылыми қосымшалар машиналық графика 
саласы пайдаланушыларды жаңа 
технологиямен қамтамасыз ете бастады, 
бұл жағдайда олар кескіннің қалай 
қалыптасқаны туралы ойламайды – нәтиже 
олар үшін маңызды. 

 
Фракталдық компьютерлік графика 

 Фракталдық графикамен жұмыс 
істеуге арналған бағдарламалық құралдар 
математикалық есептеулер арқылы 
суреттерді автоматты түрде жасауға 
арналған.  

Фракталдық көркем композицияны 
құру сурет салудан немесе безендіруден 
емес, бағдарламалаудан тұрады. 
Фракталдық графика баспа немесе 
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 2.64- сурет. Фракталдық 
компьютерлік графика 

https://pikabu.ru/story/chto_takoe_fr
aktalnaya_grafika_6363550 

электронды құжаттарды жасау үшін сирек 
қолданылады, бірақ көбінесе ойын-сауық 
бағдарламаларында қолданылады (сурет 
2.64). 

Артықшылықтары: 
Шағын сурет өлшемі; 
Сурет кез-келген уақытта күрделі 

және көбейтілуі мүмкін; 
Сіз кез-келген күрделі фигураларды 

салыстырмалы қарапайымдылықпен жасай 
аласыз; 

Суреттің сапасы фотосуретке жақын. 
Кемшіліктері: 
Есептеу модульдеріне үлкен 

жүктеме; 
Технология аз жерде қолданылады 

және оны өңдеуге арналған құралдар аз. 
Қолдану 
Фракталдардың қолданылу аясы өте 

кең және алуан түрлі, ол жаратылыстану, 
әдебиет, радиотехника, информатика және 
т. б. сияқты адам қызметінің салаларын 
қамтиды. 

Фракталдар компьютерлік графикада 
ағаштар, бұталар, тау ландшафттары, теңіз 
беттері және т. б. сияқты табиғи 
нысандардың суреттерін салу үшін кеңінен 
қолданылады. Фракталдық кескіндерді 
құруға қызмет ететін көптеген 
бағдарламалар бар. 

 



93

 
 

 2.64- сурет. Фракталдық 
компьютерлік графика 

https://pikabu.ru/story/chto_takoe_fr
aktalnaya_grafika_6363550 

электронды құжаттарды жасау үшін сирек 
қолданылады, бірақ көбінесе ойын-сауық 
бағдарламаларында қолданылады (сурет 
2.64). 

Артықшылықтары: 
Шағын сурет өлшемі; 
Сурет кез-келген уақытта күрделі 

және көбейтілуі мүмкін; 
Сіз кез-келген күрделі фигураларды 

салыстырмалы қарапайымдылықпен жасай 
аласыз; 

Суреттің сапасы фотосуретке жақын. 
Кемшіліктері: 
Есептеу модульдеріне үлкен 

жүктеме; 
Технология аз жерде қолданылады 

және оны өңдеуге арналған құралдар аз. 
Қолдану 
Фракталдардың қолданылу аясы өте 

кең және алуан түрлі, ол жаратылыстану, 
әдебиет, радиотехника, информатика және 
т. б. сияқты адам қызметінің салаларын 
қамтиды. 

Фракталдар компьютерлік графикада 
ағаштар, бұталар, тау ландшафттары, теңіз 
беттері және т. б. сияқты табиғи 
нысандардың суреттерін салу үшін кеңінен 
қолданылады. Фракталдық кескіндерді 
құруға қызмет ететін көптеген 
бағдарламалар бар. 

 

 
2.65- сурет. Растрлық суреттер 
https://www.google.com/imgres 

 
2.66- сурет. Кескін пішімдері 

 

Графикалық файл пішімдері 
Файл пішімдерын және олардың 

мүмкіндіктерін білу басылымдарды алдын-
ала дайындауда, веб-беттерге және жалпы 
компьютерлік графикаға суреттерді 
дайындауда маңызды факторлардың бірі 
болып табылады. Барлық пішімдердің 
кейбір сипаттамалары мен мүмкіндіктері 
бар, бұл оларды жұмыста таптырмайтын 
етеді. Файл пішімі оның кеңейтілуімен 
анықталады. Сондықтан, көп жағдайда 
пішімді белгілеу және кеңейту сәйкес 
келеді. 

Графикалық пішімдердің бірнеше 
түрлі түрлері бар, олардың әрқайсысы 
деректерді белгілі бір жолмен сақтайды. 
Қазіргі уақытта растрлық, векторлық және 
метафайл пішімдеры кеңінен қолданылады. 
Алайда пішімдердің басқа түрлері бар-
сахна пішімдеры, анимация, мультимедиа, 
гибридті, гипермәтіндік, гипермедиа, 
көлемді, виртуалды шындықты модельдеу 
тілі (VRML), аудио пішімдер, қаріп 
пішімдеры, бетті сипаттау тілі (PDL). 

Растрлық пішімдер 
Растрлық пішімдер растрлық 

деректерді сақтау үшін қолданылады. Бұл 
типтегі файлдар фотосуреттер мен 
бейнелер сияқты нақты суреттерді сақтау 
үшін өте қолайлы. Растрлық файлдарда 
нақты пиксельдік кескін картасы бар. 
Визуализация бағдарламасы бұл суретті 
Шығыс құрылғысының бетінде қалпына 
келтіреді (сурет 2.65). 

Ең көп таралған кескін пішімдері – 
JPG, GIF, PNG, BMP (сурет 2.66). 

TIF. Суретті осы форматта сақтаған 
кезде қысудың (қысудың) бірде-бір түрі 
қолданылмайды. Бұл форматта кескіннің 
көшірме файлында сақталған сапа мен 
сәйкестіктің ең жоғары деңгейі алынады.  

JPG. Бұл формат кескінді ондаған рет 
қысу үшін қолданылады. Пішім әртүрлі 
қысу коэффициенттерін қолдануға 
мүмкіндік береді, осылайша сапаны 
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2.67- сурет. Векторлық графика 
пішімдері 

[https://sites.google.com/site/referatg
hj/vektornye-graficeskie-formaty] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.68- сурет. Векторлық сурет 1 

[https://turbologo.ru/blog/vektornie-
formati/] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

жоғарылату немесе файлды азайту 
бағытында таңдау жасайды.  

GIF. Бұл компьютерлік желі үшін 
арнайы жасалған растрлық графика пішімі. 
Бұл пішімде lzw деп аталатын қысу әдісі 
бар. Бұл пішімде шектеулі түстер 
палитрасы бар. GIF-тің негізгі шегі-түсті 
кескіннің 256-дан аспауы мүмкін, 
сондықтан бұл пішімдегі түстер өрескел 
болады, ал кескіннің өзі түйіршікті болады. 

PNG. Бұл GIF форматын ауыстыруға 
арналған салыстырмалы түрде жақында 
жасалған формат. Ол deflate деп аталатын 
сапаны жоғалтпай қысу әдісін қолданады.  

EPS. Бұл графикалық деректерді 
сақтаудың ең ыңғайлы және әмбебап тәсілі. 
Векторлық және растрлық кескіндерді 
баспа жүйелеріне беруге арналған. 
Графикамен жұмыс істейтін барлық 
бағдарламалар жасайды. Бұл формат тек 
PostScript тілін қолдайтын құрылғыда 
басып шығарылған кезде қолданылады.  

PDF-бұл электрондық құжаттаманы, 
презентацияларды құруға, сондай-ақ 
графиканы желілер арқылы беруге 
арналған графикалық бағдарламалардан 
тәуелсіз формат. PDF файлдары PostScript 
файлынан немесе экспорттау 
функциясынан түрлендіру арқылы 
жасалады. Photoshop, Illustrator 
бағдарламалары тек бір беттік PDF файлын 
жасай алады. Барлық деректер форматта  

PSD. Бұл Photoshop 
бағдарламасының ішкі форматы. Ол 
көптеген графикалық бағдарламаларға 
қолдау көрсете бастады. Бұл формат 
кескінді көптеген қабаттармен және 
қосымша альфа арналарымен, сондай-ақ 
қарапайым түстер мен контурлар 
арналарымен және басқа да нақты 
ақпаратпен жазуға мүмкіндік береді. 

BMP. Windows графикалық пішімі 
болып табылатын растрлық формат. 
Барлық редакторлар қолдайды. Бұл 
форматта Windows жүйесінде пайдалануға 
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2.67- сурет. Векторлық графика 
пішімдері 

[https://sites.google.com/site/referatg
hj/vektornye-graficeskie-formaty] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.68- сурет. Векторлық сурет 1 

[https://turbologo.ru/blog/vektornie-
formati/] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

жоғарылату немесе файлды азайту 
бағытында таңдау жасайды.  

GIF. Бұл компьютерлік желі үшін 
арнайы жасалған растрлық графика пішімі. 
Бұл пішімде lzw деп аталатын қысу әдісі 
бар. Бұл пішімде шектеулі түстер 
палитрасы бар. GIF-тің негізгі шегі-түсті 
кескіннің 256-дан аспауы мүмкін, 
сондықтан бұл пішімдегі түстер өрескел 
болады, ал кескіннің өзі түйіршікті болады. 

PNG. Бұл GIF форматын ауыстыруға 
арналған салыстырмалы түрде жақында 
жасалған формат. Ол deflate деп аталатын 
сапаны жоғалтпай қысу әдісін қолданады.  

EPS. Бұл графикалық деректерді 
сақтаудың ең ыңғайлы және әмбебап тәсілі. 
Векторлық және растрлық кескіндерді 
баспа жүйелеріне беруге арналған. 
Графикамен жұмыс істейтін барлық 
бағдарламалар жасайды. Бұл формат тек 
PostScript тілін қолдайтын құрылғыда 
басып шығарылған кезде қолданылады.  

PDF-бұл электрондық құжаттаманы, 
презентацияларды құруға, сондай-ақ 
графиканы желілер арқылы беруге 
арналған графикалық бағдарламалардан 
тәуелсіз формат. PDF файлдары PostScript 
файлынан немесе экспорттау 
функциясынан түрлендіру арқылы 
жасалады. Photoshop, Illustrator 
бағдарламалары тек бір беттік PDF файлын 
жасай алады. Барлық деректер форматта  

PSD. Бұл Photoshop 
бағдарламасының ішкі форматы. Ол 
көптеген графикалық бағдарламаларға 
қолдау көрсете бастады. Бұл формат 
кескінді көптеген қабаттармен және 
қосымша альфа арналарымен, сондай-ақ 
қарапайым түстер мен контурлар 
арналарымен және басқа да нақты 
ақпаратпен жазуға мүмкіндік береді. 

BMP. Windows графикалық пішімі 
болып табылатын растрлық формат. 
Барлық редакторлар қолдайды. Бұл 
форматта Windows жүйесінде пайдалануға 

 2.69- сурет. Векторлық сурет 2 
[https://freelancehunt.ru/freelancers/

dizayn-art/vektornaya-
grafika#&gid=499448&pid=1] 

 
 

 

арналған кішкентай нүктелік кескіндер 
сақталады.  

PCX. Бұл формат ең танымал. 
Графикамен жұмыс істейтін кез-келген 
бағдарлама бұл пішімді қолдайды. PCX 
пішімі RLE арқылы көрсетілген қысу әдісін 
қолдайды.  

Векторлық пішімдер (сурет 2.67). 
Векторлық пішімдегі файлдар әсіресе 
сызықтық элементтерді (сызықтар мен көп 
қырлы денелерді), сондай-ақ қарапайым 
геометриялық нысандарға (мысалы, мәтін) 
орналастыруға болатын элементтерді 
сақтау үшін пайдалы. Векторлық 
файлдарда пиксель мәндері емес, кескін 
элементтерінің математикалық 
сипаттамалары бар (сурет 2.68, сурет 2.69). 

AI. Illustrator бағдарламасының ішкі 
форматы. Оны Photoshop аша алады, 
сонымен қатар бұл формат векторлық 
графикаға қатысты барлық 
бағдарламаларды қолдайды. Бұл формат 
векторлық кескіндерді бір бағдарламадан 
екінші бағдарламаға жіберудің ең жақсы 
құралы болып табылады. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Компьютерлік графика-бұл ... 
2. Компьютерлік графиканың түрлерін атаңыз? 
3. Кескінді бейнелеудің растрлық және векторлық әдістерінің 

айырмашылығы неде? 
4. Графикалық примитивтер дегеніміз не? 
5. Растрлық файлдарда және векторлық файлдарда қандай ақпарат 

сақталады? 
6. Растрлық және векторлық графикалық ақпарат қандай құралдармен 

(бағдарламалық, техникалық) алынады? 
7. Жадты пайдалану үшін графикалық ақпаратты ұсынудың қай әдісі 

үнемді? 
8. Растрлық типтегі файлдарды қысу не үшін жасалады? 
9. Растрлық және векторлық кескіндер өлшемдердің өзгеруіне қалай 

әсер етеді? 
10. Фракталдық кескіндердің қолданылу аясы қандай? 
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 2.70- сурет.CorelDraw 

бағдарламасының логотипі 
 

 
 2.71- сурет.CorelDraw 

бағдарламасының мәзірі 
 
 

Құрал-саймандар: 
1. Негізгі мәзір 
2. Стандартты панель 
3. Сипаттар панелі 
4. Құрал-саймандар панелі 
5. Түстер палитрасы 
6. Жұмыс аясы 
7. Докерлер 
8. Жағдай жолағы 
9. Бетті басқару 
10. Өлшеу сызғыштары 

CorelDRAW-бұл векторлық графика 
форматында жасалған графикалық 
құжаттарды құруға және олармен жұмыс 
істеуге арналған бағдарлама. 

CorelDRAW-векторлық графикамен 
жұмыс істеуге арналған ең танымал 
бағдарламалардың бірі.  

CorelDRAW-бұл интуитивті 
интерфейстің арқасында жұмысты ыңғайлы 
ететін графикалық дизайн қосымшасы. 
Бағдарлама заманауи суретші-
иллюстраторлардың талаптарына сәйкес 
жасалған. 

CorelDRAW қосымшасы дәл және 
сонымен бірге шығармашылық векторлық 
графиканы құруға қажетті барлық 
құралдарды ұсынады. 

CorelDRAW қолданушылары-
суретшілер, кәсіби иллюстраторлар, 
дизайнерлер, буклет редакторлары, кітап 
шығарушылар, жарнама және логотип 
суретшілері және т.б. [34]. 

 
CorelDRAW - бұл бағдарламалық 

жасақтама жиынтығы, оған мыналар кіреді: 
– CorelDraw-векторлық графикалық 

редактор; 
- Corelphotopaint-растрлық 

графикалық редактор; 
- Corelcapture-компьютер экранынан 

суретті түсіруге арналған бағдарлама; 
- CorelTrace-растрлық суретті 

векторлық кескінге аударуға арналған 
бағдарлама және т. б. 

CorelDRAW Жұмыс құралдары 
көбінесе геометриялық фигуралар – 
тіктөртбұрыштар, эллипстер, көп қырлы 
денелер және түзулер болып табылады. 

Қисықтардың көмегімен қызықты 
сызбалар жасауға болады. Тінтуірді 
"қолмен" салу кезінде қисыққа мінсіз пішін 
беру өте қиын. Сондықтан, CorelDRAW 
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 2.72- сурет.CorelDraw 
бағдарламасындағы блендер 

бейнесі 
[https://www.pinterest.ru/pin/242631

498667243690/] 

 2.73- сурет. CorelDraw 
бағдарламасында логотипті 

әзірлеу 
[https://www.coreldraw.com/ru/prod

uct/coreldraw/?hp=spot#gallery] 
 

қисықтарды өңдеудің әртүрлі 
мүмкіндіктерін ұсынады, соның арқасында 
алдын-ала жасалған сурет эскизін 
жетілдіруге болады. Мысалы, 2.72-
суреттегі блендер бейнесі CorelDRAW 
бағдарламасында қисық сызықтарды 
қолдану арқылы жасалған. 

CorelDRAW бағдарламасы өз 
қасиеттері бар қарапайым нысандармен 
(қарапайым жабық фигуралар, мәтін) және 
қисықтармен (түйіндер мен сегменттерден 
тұратын ашық және жабық контурлар) 
жұмыс істейді (сурет. 2.73). Қарапайым 
нысандарды арнайы команда қисық 
сызықтарға аудара алады. 

CorelDRAW-тегі нысандар мен 
қисықтарға инсульт (кейде абрис деп 
аталады) және құю тағайындалуы мүмкін. 
Сонымен қатар, бағдарламаның соңғы 
нұсқаларында толтыру ашық контурларда 
болуы мүмкін. Толтыру және инсульт бір 
уақытта да, жеке де болуы мүмкін. 
Нысанның толтыру және инсульт 
атрибуттарын мүлдем алып тастауға 
болады, ол көрінбейді, яғни.тек 
тағайындалған атрибуттарсыз контурдан 
тұрады. 
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2.74- сурет.AutoCAD логотипі 
[https://is.gd/2xCXY8] 

 
 

 
 

2.75- сурет.AutoCAD 
[https://is.gd/yUmciI] 

 
 
 

2.76- сурет. Қатты денелі 
нысандарды модельдеу 

Конструкторлық, технологиялық және 
инженерлік қызметті автоматтандырудың 
зияткерлік технологиялары саласындағы 
бағдарламалық қамтамасыз ету 
нарығындағы көшбасшылар 
автоматтандырылған жобалау жүйелері 
(АЖЖ) болып табылады. Сурет және 
графикалық жұмыстарды 
автоматтандырудың көптеген жүйелері 
ыңғайлы және тиімді редакциялау 
құралдарымен жасалынған және жыл сайын 
олар өзгертіліп, жетілдіріліп отырады. 
Mechanical Deskstop, Solid Edge, 
SolidWorks, IronCAD, ThinkDesign, Vellum 
Solids, T-FLEX, Autodesk Inventor – міне, 
алыс толық емес тізбесі осы жүйелердің 
[32]. 

Бүгінгі таңда AutoCAD (Automated 
Computer Aided Drafting and Design) 
платформасындағы бағдарламалар 
жобалауды автоматтандыруға және 
жобалық құжаттаманы электронды түрде 
ұсынуға арналған бағдарламалық 
жасақтама нарығында халықаралық 
стандарт және сөзсіз көшбасшы болып 
табылады (сурет 2.74, сурет 2.75). Бұл 
бағдарламалардың авторы-CAD дамыту 
саласындағы жетекші компаниялардың бірі 
Autodesk.- 

AutoCAD - интерактивті графикалық 
жүйе, ол диалог режимінде жалпақ екі 
өлшемді сызбаларды жасауға ғана емес, 
сонымен қатар күрделі рамалық-нүктелік, 
көп қырлы денені (беттік) және көлемді 
(қатты күйдегі) нысандарды модельдеуге 
мүмкіндік береді (сурет 2.76). 

AutoCAD жұмыс үстелі мыналарды 
қамтиды: 

- Терезе тақырыбы; 
- Түспелі мәзір (жүйелік мәзір); 
- Құралдар панелі; 
- Жұмыс графикалық өрісі; 
- Пәрмен жолдары терезесі; 

 
 2.77- сурет. Draw - сурет салу 

панельі 
[https://www.autodesk.com/] 

 

- Жағдай жолағы. 
File (Файл) - файлдармен жұмыс істеу 

командалары: құру, ашу, сақтау, басып 
шығару және т. б. 

Edit (өңдеу) – бағдарламаның жұмыс 
үстелінің графикалық өрісінің бөліктерін 
өңдеуге, алмасу буферімен жұмыс істеуге 
арналған құралдар. 

View (View) – экранды басқару, 
панорамалау, көзқарас орнату, көрінбейтін 
сызықтарды жою, реңктеуді бояу, дисплей 
параметрлерін басқару, қажетті құралдар 
панельдерін орнату командалары. 

Insert (кірістіру) – блоктарды, сыртқы 
нысандарды, басқа қосымшалардың 
нысандарын кірістіру командалары. 

Format (Формат) – қабаттармен, 
түстермен, сызық типтерімен жұмыс істеу 
командалары; мәтін стилін, өлшемдерін, 
нүкте маркерінің түрін, мультилинияның 
стилін басқару; өлшем бірліктерін, сызба 
шекараларын орнату. 

AutoCAD бірінші рет жүктелген кезде 
экранда алты құралдар панелі бар: 

- Standard-стандартты панель. 
- Қабаттар панелі. 
- Сурет салу панелі 
- Styles-стильдер панелі. 
– Properties-қасиеттер панелі. 
- Modify-редакциялау панелі. 
Примитивтердің негізгі қасиеттері 
AutoCAD жүйесінде кез-келген кескін 

екі өлшемді примитивтердің негізгі 
жиынтығымен жасалады. Оларды салуға 
арналған командалар негізгі мәзірдің Draw 
(сызу) ішкі мәзірінде орналасқан (сурет 
2.77). Алайда Draw (Сызу) құрал-саймандар 
панелінің пиктограммасы арқылы 
графикалық примитивті құру командасын 
шақыру жеңілірек. Егер бұл панель 
болмаса, оны құралдар панеліның кез-
келген пиктограммасын тінтуірдің оң жақ 
түймесімен басу арқылы шақыруға болады. 
Бұл жағдайда экранда мәтінмәндік мәзір 
пайда болады, оның ішінен Draw жолын 
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ұсынуға арналған бағдарламалық 
жасақтама нарығында халықаралық 
стандарт және сөзсіз көшбасшы болып 
табылады (сурет 2.74, сурет 2.75). Бұл 
бағдарламалардың авторы-CAD дамыту 
саласындағы жетекші компаниялардың бірі 
Autodesk.- 

AutoCAD - интерактивті графикалық 
жүйе, ол диалог режимінде жалпақ екі 
өлшемді сызбаларды жасауға ғана емес, 
сонымен қатар күрделі рамалық-нүктелік, 
көп қырлы денені (беттік) және көлемді 
(қатты күйдегі) нысандарды модельдеуге 
мүмкіндік береді (сурет 2.76). 

AutoCAD жұмыс үстелі мыналарды 
қамтиды: 

- Терезе тақырыбы; 
- Түспелі мәзір (жүйелік мәзір); 
- Құралдар панелі; 
- Жұмыс графикалық өрісі; 
- Пәрмен жолдары терезесі; 

 
 2.77- сурет. Draw - сурет салу 

панельі 
[https://www.autodesk.com/] 

 

- Жағдай жолағы. 
File (Файл) - файлдармен жұмыс істеу 

командалары: құру, ашу, сақтау, басып 
шығару және т. б. 

Edit (өңдеу) – бағдарламаның жұмыс 
үстелінің графикалық өрісінің бөліктерін 
өңдеуге, алмасу буферімен жұмыс істеуге 
арналған құралдар. 

View (View) – экранды басқару, 
панорамалау, көзқарас орнату, көрінбейтін 
сызықтарды жою, реңктеуді бояу, дисплей 
параметрлерін басқару, қажетті құралдар 
панельдерін орнату командалары. 

Insert (кірістіру) – блоктарды, сыртқы 
нысандарды, басқа қосымшалардың 
нысандарын кірістіру командалары. 

Format (Формат) – қабаттармен, 
түстермен, сызық типтерімен жұмыс істеу 
командалары; мәтін стилін, өлшемдерін, 
нүкте маркерінің түрін, мультилинияның 
стилін басқару; өлшем бірліктерін, сызба 
шекараларын орнату. 

AutoCAD бірінші рет жүктелген кезде 
экранда алты құралдар панелі бар: 

- Standard-стандартты панель. 
- Қабаттар панелі. 
- Сурет салу панелі 
- Styles-стильдер панелі. 
– Properties-қасиеттер панелі. 
- Modify-редакциялау панелі. 
Примитивтердің негізгі қасиеттері 
AutoCAD жүйесінде кез-келген кескін 

екі өлшемді примитивтердің негізгі 
жиынтығымен жасалады. Оларды салуға 
арналған командалар негізгі мәзірдің Draw 
(сызу) ішкі мәзірінде орналасқан (сурет 
2.77). Алайда Draw (Сызу) құрал-саймандар 
панелінің пиктограммасы арқылы 
графикалық примитивті құру командасын 
шақыру жеңілірек. Егер бұл панель 
болмаса, оны құралдар панеліның кез-
келген пиктограммасын тінтуірдің оң жақ 
түймесімен басу арқылы шақыруға болады. 
Бұл жағдайда экранда мәтінмәндік мәзір 
пайда болады, оның ішінен Draw жолын 
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2.78- сурет. Modify-редакциялау 
панелі 

 
 
 
 

 
 2.79 - сурет. Layers-қабаттар 

панелі; 
Styles-стильдер панелі 

таңдау керек.  
Примитивтердің қасиеттері.   
• Кез-келген графикалық 

примитивті сызбаның белгілі бір қабатына 
белгілі бір типтегі, қалыңдықтағы және 
түстегі сызықтармен салуға болады. Бұл 
қасиеттерді анықтауға арналған құралдар 
Layers (қабаттар) және Properties 
(қасиеттер) панельдерінде орналасқан. 

• Экранда сызықтың қалыңдығын 
көрсетуді күй жолағындағы LWT 
(қалыңдық) батырмасымен қосуға немесе 
өшіруге болады. Барлық примитивтер үшін 
жүйені автоматты түрде жүктегеннен кейін 

• Нөлдік қабат орнатылады, онда 
примитивтер қара түске ие болады, үздіксіз 
сызықтардың негізгі түрі (қатты) және 
белгілі бір Default қалыңдығы (әдепкі). 
Properties (қасиеттер) құралдар панелі 
сызықтарының түсі, түрі және қалыңдығы 
пиктограммаларында ByLayer (қабат 
бойынша) жолы орнатылады, бұл олардың 
ағымдағы нөлдік қабат қондырғыларына 
сәйкестігін білдіреді [35]. 

Қабаттар. Әрбір примитив сызықтың 
түрі, сызықтың қалыңдығы және примитив 
орналасқан қабат сияқты қасиеттерге ие. 
Құрылыс барысында сіз бұл қасиеттерді 
примитивтерді жасамас бұрын орната 
аласыз. Көптеген контурлармен, осьтік 
сызықтармен, өлшемдермен, люктермен 
және т.б. күрделі бөлікті салу кезінде 
әртүрлі қабаттарда сызбаның жеке 
элементтерін орындау ыңғайлы (сурет 
2.79). 

Бастапқыда, жүйені жүктеу кезінде 
бір нөлдік қабат (жүйе) орнатылады, оған 
сурет салу ұсынылмайды. Сызбаның 
күрделілігіне қарамастан, параметрлерімен 
кем дегенде бір жаңа қабат жасап, оны 
ағымдағы етіп, оған сурет салған дұрыс. Сіз 
жаңа қабаттарды Layer Properties Manager 
тілқатысу терезесінде жасай аласыз (қабат 
сипаттарын теңшеу), ол Format – Layer 
мәзірінен шақырылады... (Формат-
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2.78- сурет. Modify-редакциялау 
панелі 

 
 
 
 

 
 2.79 - сурет. Layers-қабаттар 

панелі; 
Styles-стильдер панелі 

таңдау керек.  
Примитивтердің қасиеттері.   
• Кез-келген графикалық 

примитивті сызбаның белгілі бір қабатына 
белгілі бір типтегі, қалыңдықтағы және 
түстегі сызықтармен салуға болады. Бұл 
қасиеттерді анықтауға арналған құралдар 
Layers (қабаттар) және Properties 
(қасиеттер) панельдерінде орналасқан. 

• Экранда сызықтың қалыңдығын 
көрсетуді күй жолағындағы LWT 
(қалыңдық) батырмасымен қосуға немесе 
өшіруге болады. Барлық примитивтер үшін 
жүйені автоматты түрде жүктегеннен кейін 

• Нөлдік қабат орнатылады, онда 
примитивтер қара түске ие болады, үздіксіз 
сызықтардың негізгі түрі (қатты) және 
белгілі бір Default қалыңдығы (әдепкі). 
Properties (қасиеттер) құралдар панелі 
сызықтарының түсі, түрі және қалыңдығы 
пиктограммаларында ByLayer (қабат 
бойынша) жолы орнатылады, бұл олардың 
ағымдағы нөлдік қабат қондырғыларына 
сәйкестігін білдіреді [35]. 

Қабаттар. Әрбір примитив сызықтың 
түрі, сызықтың қалыңдығы және примитив 
орналасқан қабат сияқты қасиеттерге ие. 
Құрылыс барысында сіз бұл қасиеттерді 
примитивтерді жасамас бұрын орната 
аласыз. Көптеген контурлармен, осьтік 
сызықтармен, өлшемдермен, люктермен 
және т.б. күрделі бөлікті салу кезінде 
әртүрлі қабаттарда сызбаның жеке 
элементтерін орындау ыңғайлы (сурет 
2.79). 

Бастапқыда, жүйені жүктеу кезінде 
бір нөлдік қабат (жүйе) орнатылады, оған 
сурет салу ұсынылмайды. Сызбаның 
күрделілігіне қарамастан, параметрлерімен 
кем дегенде бір жаңа қабат жасап, оны 
ағымдағы етіп, оған сурет салған дұрыс. Сіз 
жаңа қабаттарды Layer Properties Manager 
тілқатысу терезесінде жасай аласыз (қабат 
сипаттарын теңшеу), ол Format – Layer 
мәзірінен шақырылады... (Формат-

 
 

2.80 – сурет. Қабаттардың 
ашылмалы мәзірінің көрінісі 

 
 

 
 

2.81-сурет. Машина жасау 
сызбаларында штрихтауды 

орындау 
 
 

Қабаттар...) немесе Layers құралдар 
панеліның тиісті түймесін басу (қабаттар) 
(сурет 2.80). 

Люк орындау  
Машина жасау сызбаларында Люк 

бөлшектерді кесу және кесу кезінде 
олардың материалын көрсету үшін 
қолданылады. Люктерді орындау кезінде 
сегменттерден, шеңбер доғаларынан және 
т.б. тұратын жабық циклмен шектелген 
аудандар толтырылады (сурет. 2.81). 

Өлшемді қолдану сызбаны жасау 
процесінде көп уақытты қажет ететін 
кезеңдердің бірі болып табылады. AutoCAD 
жүйесі келесі әрекеттерді автоматтандыруға 
мүмкіндік береді: 

* өлшемді қолдану, яғни өлшем 
түріне байланысты барлық элементтерді 
(қашықтағы және өлшемді сызықтар, 
көрсеткілер, өлшемді мәтін, сөрелер) 
автоматты түрде құру; 

 байланысты өлшемдердің 
реттілігін орнату :негізгі сызықтан 
өлшемдер мен өлшемдер тізбегі [5]. 

Үш өлшемді нысандарды құру  
CAD жүйелерінде үш өлшемді 

нысандарды құру үшін модельдеудің үш 
негізгі әдісі қолданылады: жақтау, беттік 
және қатты күй, олардың әрқайсысы әр 
түрлі дәрежедегі нақты нысандарды 
жасауға мүмкіндік береді: 

- Жақтауды модельдеу. Бұл модельде 
тек объектінің шеттері ұсынылған және 
оның беттері анықталмаған, сондықтан 
модель мөлдір болады. Жақтау моделі үшін 
көлем ұғымы жоқ; 

- Беттік модельдеу. Бұл модельде 
объектінің жиектері мен қырлары 
анықталады, ол рамалық модельге 
қарағанда дәлірек сипаттама береді. Модель 
мөлдір емес, алдыңғы жақтары артқы 
жағынан қабаттасады. Беттік модельдің 
көлемі бар, бірақ ол массаны ескермейді, 
себебі модель қабырғаларының қалыңдығы 
ескерілмейді; 
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2.82 – сурет. Түрлі үлгідегі 

модельдерді қарай 

- Қатты күйдегі модельдеу. Бұл 
модель нысанды нақты сипаттауға 
мүмкіндік береді. Ол объектінің сыртқы 
беттері мен жиектері туралы толық ақпарат 
береді, сонымен қатар оның ішкі 
құрылымын сипаттайды. Қатты күйдегі 
модель көлемге, массаға ие және 
материалдың сипаттамаларын ескереді. 

Ыңғайлы интерфейс, объектіні үш 
проекцияда көру мүмкіндігі кеңістіктік 
ойлауды дамытатынын атап өткім келеді.  

Қабаттармен жұмыс істеу, 
шығындарды қабылдау тұжырымдамасы 
дизайнерлерге бәрін ең кішкентай 
бөлшектерге дейін жасауға көмектеседі. 
барлық Autodesk бағдарламаларының 
ерекше және өте ыңғайлы тұжырымдамасы. 
Нысандарды модельдеуді үйреніп, 
визуализация мәселелеріне көшуге болады 
(сурет 2.82). AutoCAD бағдарламасы 
фотографиялық дәлдік бермейді, Autodesk 
3D max бағдарламасы осы мүмкіндіктер 
үшін жақсы. 

 
 

Autodesk 3DS Max Design 
 

 
 

2.83-сурет. Autodesk 3DS Max 
Design бағдарламасын жүктеу 

кезінде экран бейнесі 
[https://www.autodesk.com] 

 

Autodesk 3ds Max (бұрын 3D Studio 
MAX) – 3D модельдеу және анимация үшін 
кәсіби бағдарламалық жасақтама (сурет 
2.83).3D Studio Max-та жасалған барлық 
файлдар max кеңейтімімен сақталады және 
жүктеледі. Файлдарды сақтау және ашу 
үшін File – Save (Файл – Сақтау) немесе 
File – Open (Файл – ашық) пәрмендері 
қолданылады. 3D Studio Max-та жұмыс 
істей отырып, файлдарды (merge) қосуға, 
оларды ауыстыруға (replace) және 
файлдарды импорттауға (import) болады. 
Файлдарды кез-келген Autodesk 
бағдарламасынан импорттауға болады 
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 2.84-сурет. Файлдарды импорттау 
үлгісі 

[https://www.autodesk.com] 
 

 
 

 2.85-сурет. 3D max 
бағдарламасының интерфейсі 

(сурет 2.84).  
Проекция терезелері 3D Studio Max 

интерфейсінің негізгі элементтері болып 
табылады (сурет 2.85) [37]. 

3ds max бағдарламасындағы 
Интерфейс олардың бірінде жұмыс істей 
отырып, сіз тағы үш терезедегі өзгерістерді 
бірден көре аласыз. Әдепкі бойынша, 3D 
Studio Max-те төрт проекция терезесі бар: 
Тор (жоғарғы көрініс), сол жақ (сол жақ 
көрініс), алдыңғы (Алдыңғы көрініс), жеке 
(перспектива). Ыңғайлы болу үшін Сіз 
терезелердің бірін бөліп, үлкейте аласыз, 
содан кейін кез-келген басқа жерге оралып, 
қосымша әрекеттерді орындай аласыз.  

3ds max-та объектілерді құру. 3ds 
max-та барлық нысандар объектіге 
бағытталған. Сонымен, 3D max-та нысанды 
жасағанда, оған автоматты түрде бірнеше 
қасиеттер тағайындалады, мысалы: түс, 
позиция, бағдар, трансформация орталығы 
(Pivot Point), координат осьтерінің 
жиынтығы, дисплей және визуализация 
қасиеттері. Егер нысанды графикалық 
Шығыс файлында көруге болатын болса, 
онда таңдау кезінде ол объектінің өлшеміне 
сәйкес келетін ақ түсті өлшемді 
контейнерге (bounding box) 
орналастырылады (сурет 2.87). 
Нысандарды сахнаға орналастырған кезде 
олар проекция терезелерінде (viewports) әр 
түрлі бұрыштарда көрсетіледі. Front, Left 
және Thor проекциялық терезелері әрқашан 
нысандарды сәйкесінше алдыңғы, сол және 
жоғарғы жағынан көрсетеді. Әдепкі 
бойынша, бұл терезелердегі Нысандар 
жақтау түрінде ұсынылған (wireframe). 
Керісінше, Perspective терезесінде 
(Перспектива) нысанды екі жағынан да 
көрсетуге болады.  

Бағдарламаны қосымша ресурстарды 
пайдалана отырып зерттеуге болады. Біз 
үшін, өнеркәсіптік өнімдердің дизайнерлері 
ретінде, ұсынылған примитивті өзгерте білу 

 
 
 

 Zoom - Жақындату/Сахнадан 
алыстату. 

 Zoom all-барлық 
проекцияларда сахнадан 

жақындату / жою. 
 Zoom Extents-барлық 

проекцияларда бүкіл сахнаға қою. 
 Zoom Extents All- барлық 

проекцияларда бүкіл сахнаға қою.
 

  Field-of-View-Көру шекарасын 
реттеу. 

 Pan View-камераны сахна 
бойынша жылжыту. 

Arc Rotate-камераны бұру 
 

2.86 – сурет. Көріністі басқару 
(проекцияларда): 
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2.87-сурет. Әртүрлі 
проекциялардағы заттың бейнесі 

 
 

 
2.88- сурет. Дайын примитивті 
редакцияланатынға түрлендіру 

 
 

 
2.89-сурет.Объектімен шыңдар 

деңгейінде жұмыс істеу 
[https://3d.demiart.ru/book/3D-Max-

7/Glava_03/Index03.htm] 
 

маңызды. Оларды өңделетін өріске немесе 
нысанға аудару арқылы. Элементті 
тінтуірдің оң жақ батырмасымен басу 
арқылы сипаттар панелі пайда болады, 
өңделетін Mesh-ге ауысады, сіз нүктелер, 
көп қырлы денелер, бөлімдер немесе беттер 
деңгейінде түрлендіруді жүргізе аласыз. 

Осылайша, оның тұжырымдамалық 
бейнесі жасалады. 

Нысандарды құрудың тағы бір тәсілі 
– нысандарды сплайндар арқылы құру 
тәсілі. Сплайн-көптеген нүктелерден 
тұратын тегіс қисық. Пәрмен панеліндегі 
(пәрмен панелі) сплайндармен жұмыс істеу 
үшін, Shapes (пішіндер) бөліміне жасау 
(Жасау) қосымша бетіне өтіңіз. Сплайн 
келесі элементтерден тұрады: 

1.Vertex (Шың) – басқаруға болатын 
нүкте. 

2.Segment (Сегмент) - екі нүктені 
қосатын кесінді. 

3 / Spline (Сплайн) – барлық 
сегменттер мен нүктелер. Сплайн 
элементтерінің кез-келгеніне қол жеткізу 
үшін selection шиыршығын немесе 
модификаторлар стегін пайдалануға болады 
("Line" атауының жанындағы " + " түймесін 
басыңыз – сплайн элементтерінің тізімі 
ашылады). 

1. Shapes (пішіндер) бөлімінде: 
Splines (сплайндар) орналасқан),  

2. NURBS-Curves ((Non-Uniform 
Rational B-Splines) "гетерогенді рационалды 
в-сплайн"деп аударылады). 

3. Кеңейтілген сплиттер 
(жақсартылған сплайндар). 

Сплайнді өңделетін етіп түрлендіру 
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2.87-сурет. Әртүрлі 
проекциялардағы заттың бейнесі 

 
 

 
2.88- сурет. Дайын примитивті 
редакцияланатынға түрлендіру 

 
 

 
2.89-сурет.Объектімен шыңдар 

деңгейінде жұмыс істеу 
[https://3d.demiart.ru/book/3D-Max-

7/Glava_03/Index03.htm] 
 

маңызды. Оларды өңделетін өріске немесе 
нысанға аудару арқылы. Элементті 
тінтуірдің оң жақ батырмасымен басу 
арқылы сипаттар панелі пайда болады, 
өңделетін Mesh-ге ауысады, сіз нүктелер, 
көп қырлы денелер, бөлімдер немесе беттер 
деңгейінде түрлендіруді жүргізе аласыз. 

Осылайша, оның тұжырымдамалық 
бейнесі жасалады. 

Нысандарды құрудың тағы бір тәсілі 
– нысандарды сплайндар арқылы құру 
тәсілі. Сплайн-көптеген нүктелерден 
тұратын тегіс қисық. Пәрмен панеліндегі 
(пәрмен панелі) сплайндармен жұмыс істеу 
үшін, Shapes (пішіндер) бөліміне жасау 
(Жасау) қосымша бетіне өтіңіз. Сплайн 
келесі элементтерден тұрады: 

1.Vertex (Шың) – басқаруға болатын 
нүкте. 

2.Segment (Сегмент) - екі нүктені 
қосатын кесінді. 

3 / Spline (Сплайн) – барлық 
сегменттер мен нүктелер. Сплайн 
элементтерінің кез-келгеніне қол жеткізу 
үшін selection шиыршығын немесе 
модификаторлар стегін пайдалануға болады 
("Line" атауының жанындағы " + " түймесін 
басыңыз – сплайн элементтерінің тізімі 
ашылады). 

1. Shapes (пішіндер) бөлімінде: 
Splines (сплайндар) орналасқан),  

2. NURBS-Curves ((Non-Uniform 
Rational B-Splines) "гетерогенді рационалды 
в-сплайн"деп аударылады). 

3. Кеңейтілген сплиттер 
(жақсартылған сплайндар). 

Сплайнді өңделетін етіп түрлендіру 

 
2.90- сурет.Сплайнның құрама 

элементтері  
[https://3d.demiart.ru/book/3D-Max-

7/Glava_03/Index03.htm] 
 

 
Сурет 2.91- 

сурет.Редакцияланатын сплайнға 
түрлендіру 

[https://3d.demiart.ru/book/3D-Max-
7/Glava_03/Index03.htm] 

 
 

2.92-сурет. Lathe 
модификаторымен сплайнды 

түрлендіру 
 

 
 

үшін оны тінтуірдің оң жақ түймесімен 
нұқыңыз. Таңдау мәтінмәндік мәзір Convert 
to Editable Spline, түрлендіру университетте 
өзінің сплайн. 

Дайын сплайнді өңделетін түрге 
ауыстыру арқылы қисық немесе белгілі бір 
профиль жасаңыз. Содан кейін әртүрлі 
модификаторларды қолдана отырып, 
сплайнды қатты күйдегі жобаға 
айналдырады. 

Модификатор-бұл объектіге 
тағайындалған әрекет, нәтижесінде 
объектінің қасиеттері өзгереді. Мысалы, 
модификатор объектіге әсер ете алады, оны 
әртүрлі жолдармен деформациялай алады – 
иілу, тарту, бұрау және т. б. Сондай-ақ, 
Модификатор объектідегі Текстураның 
күйін басқаруға немесе объектінің 
физикалық қасиеттерін өзгертуге, мысалы, 
оны икемді етуге қызмет ете алады. 

Сплайндік фигуралар негізінде 
күрделі геометриялық үш өлшемді 
нысандарды жасауға болады. Ол үшін 
модификаторлар қолданылады: Surface 
(беті), Lathe (осьтің айналуы), Extrude 
(қысу) және Bevel (көлбеу қысу). 
Сплайндерге негізделген үш өлшемді 
нысандарды құрудың ең көп қолданылатын 
әдістерін қарастырыңыз. Егер сіз бізді 
қоршап тұрған заттарға назар аударсаңыз, 
олардың көпшілігінде осьтік симметрия бар 
екенін көре аласыз. Мысалы, люстра төбесі, 
тақтайшалар, көзілдіріктер, құмыралар, 
бағандар және т. б. Үш өлшемді 
графикадағы барлық осы нысандар Lathe 
модификаторын (осьтің айналуы) қолдана 
отырып, белгілі бір осьтің айналасында 
сплайн профилінің айналу беті ретінде 
жасалады (сурет. 2.92).  

Бұл модификатор жасалған сплайнге 
тағайындалады, содан кейін проекция 
терезесінде үш өлшемді бет пайда болады, 
ол белгілі бір осьтің айналасында сплайнды 
айналдыру арқылы пайда болады (сурет 



106

 
 

2.93- сурет.Lathe модификаторын 
баптау (ось айналасынан 

айналдыру) 
[https://3d.demiart.ru/book/3D-Max-

7/Glava_03/Index03.htm] 
 
 

 
2.94-сурет. Bevel модификаторын 

баптау (еңіспен қысу) 
 

2.93). 
Сплайн қисығы ашық немесе жабық 

болуы мүмкін. 
Extrude (қысу) және Bevel (қысу) 

модификаторлары) 
Үш өлшемді модельдерді құру 

кезінде стандартты Extrude (қысу) және 
Bevel (қиғаш қысу) модификаторлары жиі 
қолданылады, олар өз әрекеттерінде ұқсас 
және кез-келген сплайн түрінде 
қолданылады. Бұл модификаторлардың 
арасындағы айырмашылық-Bevel қолданған 
кезде (бұралу арқылы қысу) сығылатын 
беттердің бұралу мөлшерін қосымша 
басқаруға болады. Сонымен қатар, Bevel 
модификаторы (бұралмалы қысу) үш 
деңгейлі қысуды қолдануға мүмкіндік 
береді, оның көмегімен сіз Сығылған 
фигураның шеттеріне әдемі пішін бере 
аласыз. 2.98-суретте Bevel 
модификаторының параметрлері 
көрсетілген (бұралмалы қысу).  

Логотиптерді жасау және көлемді 
мәтінмен жұмыс жасау кезінде Extrude 
(қысу) және Bevel (қысу) 
модификаторларын пайдалану ыңғайлы. 
Егер сіз проекция терезесінде Text (Мәтін) 
сплайн пішінін жасасаңыз, содан кейін оған 
қысу модификаторларының бірін 
қолдансаңыз, көлемді жазба аласыз. Қысу 
үшін қолданылатын тағы бір модификатор-
Bevel Profile (берілген профильге сәйкес 
көлбеу қысу). Ол сплайнда Bevel-ге ұқсас 
әрекет етеді (қиғаш қысу), оның 
параметрлерінде сплайн сығылатын үш 
өлшемді қисық сызықты көрсету керек. 
Extrude модификаторы (қысу) Bevel Profile-
ге қарағанда біршама аз мүмкіндіктерге ие 
(берілген профильге сәйкес бұралмалы 
қысу), алайда үш өлшемді графикалық 
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2.93- сурет.Lathe модификаторын 
баптау (ось айналасынан 

айналдыру) 
[https://3d.demiart.ru/book/3D-Max-

7/Glava_03/Index03.htm] 
 
 

 
2.94-сурет. Bevel модификаторын 

баптау (еңіспен қысу) 
 

2.93). 
Сплайн қисығы ашық немесе жабық 

болуы мүмкін. 
Extrude (қысу) және Bevel (қысу) 

модификаторлары) 
Үш өлшемді модельдерді құру 

кезінде стандартты Extrude (қысу) және 
Bevel (қиғаш қысу) модификаторлары жиі 
қолданылады, олар өз әрекеттерінде ұқсас 
және кез-келген сплайн түрінде 
қолданылады. Бұл модификаторлардың 
арасындағы айырмашылық-Bevel қолданған 
кезде (бұралу арқылы қысу) сығылатын 
беттердің бұралу мөлшерін қосымша 
басқаруға болады. Сонымен қатар, Bevel 
модификаторы (бұралмалы қысу) үш 
деңгейлі қысуды қолдануға мүмкіндік 
береді, оның көмегімен сіз Сығылған 
фигураның шеттеріне әдемі пішін бере 
аласыз. 2.98-суретте Bevel 
модификаторының параметрлері 
көрсетілген (бұралмалы қысу).  

Логотиптерді жасау және көлемді 
мәтінмен жұмыс жасау кезінде Extrude 
(қысу) және Bevel (қысу) 
модификаторларын пайдалану ыңғайлы. 
Егер сіз проекция терезесінде Text (Мәтін) 
сплайн пішінін жасасаңыз, содан кейін оған 
қысу модификаторларының бірін 
қолдансаңыз, көлемді жазба аласыз. Қысу 
үшін қолданылатын тағы бір модификатор-
Bevel Profile (берілген профильге сәйкес 
көлбеу қысу). Ол сплайнда Bevel-ге ұқсас 
әрекет етеді (қиғаш қысу), оның 
параметрлерінде сплайн сығылатын үш 
өлшемді қисық сызықты көрсету керек. 
Extrude модификаторы (қысу) Bevel Profile-
ге қарағанда біршама аз мүмкіндіктерге ие 
(берілген профильге сәйкес бұралмалы 
қысу), алайда үш өлшемді графикалық 

 
2.95-сурет. Қысу арқылы жасалған 

заттар 
 

әзірлеушілер Extrude (қысу) жиі қолданады. 
Сіз кез-келген жабық профильге 
қалыңдығын бере аласыз (сурет 2.94). 

3D max бағдарламасының 
модификаторларының мүмкіндігі өте кең, 
оларды әртүрлі комбинацияларда біріктіріп, 
қолдана отырып, сіз іздеу жұмыстарын 
жүргізіп, өнеркәсіптік дизайн саласында 
күтпеген шешімдер таба аласыз. 

 
Autodesk 123D Design  
Autodesk - тің 123d дизайны-бұл 

пайдаланушыларға 3D модельдерін тез 
және оңай жасауға мүмкіндік беретін 3D 
модельдеуге арналған тегін бағдарлама. 

Autodesk менеджері Кристиан 
Прамук 123d дизайнының интерфейсі 
түсінікті және интуитивті екенін атап өтті, 
сондықтан бағдарламамен осы салада 
жұмыс істеудің негізгі дағдылары бар 
пайдаланушылар, тіпті мұндай дағдылары 
жоқ адамдар да жұмыс істей алады. 

123d Desig бағдарламасын ресми 
сайттан мына сілтеме бойынша жүктеуге 
болады:  

123d Design – интуитивті интерфейсі 
және жұмыс істеуге арналған негізгі 
функциялары бар үш өлшемді модельдеуге 
арналған тегін бағдарлама. Бағдарламада 
модельдердің үлгілері, тақырыптық 
дизайнерлер бар және 123d ресми интернет-
ресурсына ақылы және ақысыз қосымша 
жиынтықтарды жүктеу мүмкіндігі бар. 
Негізгі функциялары бар iPad 
қосымшасының нұсқасы бар. 

123d дизайнымен үш өлшемді дизайн 
мамандары, аниматорлар, веб-дизайнерлер 
және интерьер дизайнерлері жұмыс істей 
алады. Бағдарламаның мүмкіндіктері оны 
пайдалану үшін жеткілікті. Интуитивті 
интерфейстің арқасында ол тіпті негізгі 
модельдеу дағдылары бар адамдар үшін 
жарамды [39]. 

Бағдарлама негізгі пішіндер мен 
модификациялар жиынтығын қолдана 

 
2.96- сурет. Үстел мәзірі 

 

 

 
2.97- сурет. Құралдар панелінің 

элементтері. 
Конструкциялау панелі 
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1. Extrude (қысу) – нысандарда 
дөңес немесе депрессияланған 
элементтерді жасауға мүмкіндік 
береді, мысалы, мәтін, тесілген 
немесе тесілмеген тесіктер. 
Профиль 2D мәтіні немесе 3D 
нысанының бетіне қолданылатын 
кез-келген жабық 2D контуры 
бола алады. 
Әрекеттер тізбегі: 
- шеңбер немесе кез-келген 
жалпақ пішінді жасаңыз; 
- шеңберді бөлектеңіз және 
Extrude құралын қолданыңыз; 
- көрсеткіні тартыңыз немесе 
мәтін жолағына нөмір енгізіңіз. 
- қажет болса, қабырғалардың 
бұрышын екі бағытты көрсеткі 
арқылы өзгертіңіз. 
2. Sweep (тарту) – таңдалған 
профильге сәйкес нысандарды 
жасауға мүмкіндік береді. 
3. Revolve (айналу) – бастапқы 
нысанды айналдыру арқылы жаңа 
нысанды жасауға мүмкіндік 
береді; 
- бастапқы нысанды шеңбер 
немесе ось айналасында 
айналдыру арқылы жаңа объект 
құруға мүмкіндік береді. 
4. Loft (Қондырма). 
Әрекеттер тізбегі: 
- шеңбер құрыңыз; 
- осы шеңбердің бірнеше 
көшірмесін жасаңыз және оларды 
бір-бірінен белгілі бір 
қашықтықта тікелей түпнұсқаның 
үстіне қойыңыз; 
- Scale құралын пайдаланып 
кейбір шеңберлердің 
диаметрлерін өзгертіңіз; 
- шеңберлерді loft құралының 
көмегімен бетпен жалғаңыз, 
оларды кезекпен жұппен немесе 
бір уақытта бірден таңдаңыз. 

отырып, үш өлшемді нысандарды жасауға 
мүмкіндік береді. Деректер базасында 
алдын – ала пайдалануға болатын немесе 
жеке талаптарға "теңшелетін" дайын 
нысандар жиынтығы бар-өлшемін өзгерту, 
жеке элементтерді ауыстыру немесе жою. 
Қосымша Autodesk компаниясының басқа 
өнімдерімен толық үйлесімді: Sculpt, Catch 
және Make. 3D басып шығару және лазерлік 
кесу қызметтеріне қолдау көрсетіледі, 
осылайша сандық модельді бірнеше рет 
басу арқылы өндіріске жіберуге болады. 
Бұл 123d дизайнын өнімнің жеке 
прототиптерін жасауға және одан әрі 
жаппай өндіруге ыңғайлы құрал етеді. 
Бұлтқа негізделген деректерді сақтаудың 
арқасында файлды өңдеуді бір 
компьютерде бастауға болады, содан кейін 
файлды импорттамай және экспорттамай 
басқа құрылғыда жалғастыруға болады 
[40]. 

Негізгі ерекшеліктері:  
- Тегін бағдарлама; 
- Apple iPad қолдау; 
- Бұлтты деректерді сақтау; 
-Қосымша жүктелетін құралдар жиынтығы;
-3D басып шығару және лазерлік кесу 
қызметтерін қолдау. 

Autodesk 123d дизайнындағы Жұмыс 
сипаттамасы. Autodesk 123d дизайнын 
орнатқаннан және іске қосқаннан кейін 
экранда бағдарламаның жұмыс аймағы 
пайда болады, оған координат торы 
орналастырылған, оны әртүрлі бағытта 
айналдыруға болады. 

Бағдарламаның интерфейсі 
минималистік, бірақ сонымен бірге 
қарапайым және навигация үшін ыңғайлы. 

Алдымен, "Prism" құралын қолдана 
отырып, біз координаталық торға болт 
шляпасына арналған дайындаманы келесі 
параметрлермен орналастырамыз: радиусы 
— 20, биіктігі — 10, беттер саны — 6. 

"Fillet" құралы осы дайындамадан 
қиықжиекті алып тастайды. Камераның 
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2.98- сурет. Autodesk 123d 

дизайнындағы бұран қалпағының 
түрі 

 

 
 

2.99-сурет.Autodesk 123d 
дизайнындағы бұранның дайын 

3D моделі 

 
2.100- сурет.Autodesk 123D Design 

бағдарламасының жұмыс 
терезесіндегі сомынның 3D моделі 
оған "Metals" бөлімінен "Cooper" 
текстурасы орнатылу барысында 

 

мөлшері 2-ге тең. 
Дайындаманың ортасында 

"шеңбер"құралын қолдана отырып, 
Болттың аяғының орналасуын көрсету үшін 
радиусы 10 шеңбер сызыңыз. 

- 2.98-суретте көрсетілген 
операцияларды орындағаннан кейін 
Autodesk 123d Design жұмыс терезесінде 
болт қақпағының пайда болуын көрсетеді. 

Әрі қарай, бас жағында "құрылыс" 
бөлімінде орналасқан "кеңейту" құралын 
пайдаланып, радиусы 10 және биіктігі 15 
болт аяғының тегіс бөлігін жасаймыз. 
Аяғын жоғары көтеру қажет болғандықтан, 
"distance" аясындағы мән 15-ке тең болады. 

Біз "Cilynder"құралының көмегімен 
аяқтың басқа бөлігін болжамды жіппен 
жасаймыз. Аяқтың параметрлері: радиусы-
10, биіктігі — 40. 

"Chamfer" құралы цилиндрден 
қиықжиекті алып тастайды. Фаска ені-1. 

Бұрын жасалған барлық 
"Snap"құралын біріктіріңіз. Ол үшін тек 
қажетті нысандарды таңдау керек. 

"Group" құралымен біз жасалған 
фигураларды топтастырамыз, нәтижесінде 
Болттың дайын моделін аламыз. Оған "Iron" 
(ағылш. "Темір") "Materials" құралы 
арқылы. 

2.99-суретте Autodesk 123d 
дизайнында жасалған Болттың дайын 3D 
моделі көрсетілген. 

Қажет болса, жасалған модельді 
танымал графикалық пішімдердің біріне 
түрлендіруге болады. 

Әрі қарай, сомынтың үш өлшемді 
моделін жасауға көшіңіз. 

"Prism" құралын пайдаланып, болт 
шляпасына ұқсас сомын үшін бос орын 
жасаңыз. Дайындаманың параметрлері 
келесідей: радиусы — 20, биіктігі — 15, 
беттер саны — 6. 

Қажетті беттерді таңдап, "Filet 
Radius" құралын пайдаланып, сомыннан 
қиықжиекті алыңыз. 
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 2.101-сурет. Autodesk 123D 
бағдарламасында жиналған 

сомынмен бұранның үш өлшемді 
моделі. 

 
 2.102-сурет. Autodesk 123D 

бағдарламасында жасалған көше 
қыш құмырасы 

 
2.103- сурет. Autodesk 123d 

бағдарламасында жасалған жеке 
кілттер салпыншағы 

Нәтижесінде біз сомынтың дайын 
моделін аламыз. Біз оған "Cooper" 
текстурасын орнатамыз (ағылшын тілінен. 
"мыс")"Materials" құралының көмегімен. 

- Сур. 2.100 Autodesk 123d Design 
бағдарламасының жұмыс терезесінде 
"Metals" бөлімінен "Cooper" құрылымын 
орнату барысында сомынтың 3D моделін 
ұсынады. 

Сомын пен болтқа қажетті беттерді 
таңдап, оларды "Snap"құралын пайдаланып 
біріктіріңіз. Біріктіргеннен кейін сомынны 
Y осьінің айналасында 90° бұрап, қажет 
болса, оны "бұраңыз" (яғни, оны Z осьіне 
жылжытыңыз). Осы мақсатта біз 
"жылжыту" құралын қолданамыз. 

Біз сомынны және болтты "Group" 
құралымен топтастырамыз, нәтижесінде 
бізге қажет 3D моделін аламыз. 2.101-
суретте Autodesk 123d дизайнында 
жиналған сомынмен Болттың үш өлшемді 
моделі көрсетілген. 

Осылайша, design бағдарламасында 
3D модельдерін құру процесі, Autodesk 
123d бағдарламаларының барлық желісі 
сияқты, өте қарапайым және интуитивті, 
бұл кез-келген күрделіліктегі және қысқа 
мерзімде көптеген пайдаланушыларға 3D 
модельдерін жасауға мүмкіндік береді. 

2.5. 3D басып шығару 

 
 2.104-сурет. SLA-250 аппараты 

[https://www.orgprint.com/wiki/3d-
pechat/istorija-3d-pechati] 

3D принтерлердің құрылу тарихы. 
Үш өлшемді немесе 3D басып шығару-бұл 
виртуалды үш өлшемді модельге 
негізделген физикалық объектіні қабатты 
құру. 

3D принтер-бұл сандық 3D 
моделінен физикалық нысанды қабатты 
құру әдісін қолданатын перифериялық 
құрылғы (сурет. 2.104) [40]. 

Цифрлық өндіріс медицинада, 
космонавтикада, дайын өнімді өндіруде 
және прототиптеуде өз қолданысын тапты. 
3D басып шығару ХХІ ғасырдың басты 



111

 
 2.101-сурет. Autodesk 123D 
бағдарламасында жиналған 

сомынмен бұранның үш өлшемді 
моделі. 

 
 2.102-сурет. Autodesk 123D 

бағдарламасында жасалған көше 
қыш құмырасы 

 
2.103- сурет. Autodesk 123d 

бағдарламасында жасалған жеке 
кілттер салпыншағы 
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текстурасын орнатамыз (ағылшын тілінен. 
"мыс")"Materials" құралының көмегімен. 

- Сур. 2.100 Autodesk 123d Design 
бағдарламасының жұмыс терезесінде 
"Metals" бөлімінен "Cooper" құрылымын 
орнату барысында сомынтың 3D моделін 
ұсынады. 

Сомын пен болтқа қажетті беттерді 
таңдап, оларды "Snap"құралын пайдаланып 
біріктіріңіз. Біріктіргеннен кейін сомынны 
Y осьінің айналасында 90° бұрап, қажет 
болса, оны "бұраңыз" (яғни, оны Z осьіне 
жылжытыңыз). Осы мақсатта біз 
"жылжыту" құралын қолданамыз. 

Біз сомынны және болтты "Group" 
құралымен топтастырамыз, нәтижесінде 
бізге қажет 3D моделін аламыз. 2.101-
суретте Autodesk 123d дизайнында 
жиналған сомынмен Болттың үш өлшемді 
моделі көрсетілген. 

Осылайша, design бағдарламасында 
3D модельдерін құру процесі, Autodesk 
123d бағдарламаларының барлық желісі 
сияқты, өте қарапайым және интуитивті, 
бұл кез-келген күрделіліктегі және қысқа 
мерзімде көптеген пайдаланушыларға 3D 
модельдерін жасауға мүмкіндік береді. 

2.5. 3D басып шығару 

 
 2.104-сурет. SLA-250 аппараты 

[https://www.orgprint.com/wiki/3d-
pechat/istorija-3d-pechati] 

3D принтерлердің құрылу тарихы. 
Үш өлшемді немесе 3D басып шығару-бұл 
виртуалды үш өлшемді модельге 
негізделген физикалық объектіні қабатты 
құру. 

3D принтер-бұл сандық 3D 
моделінен физикалық нысанды қабатты 
құру әдісін қолданатын перифериялық 
құрылғы (сурет. 2.104) [40]. 

Цифрлық өндіріс медицинада, 
космонавтикада, дайын өнімді өндіруде 
және прототиптеуде өз қолданысын тапты. 
3D басып шығару ХХІ ғасырдың басты 

 

 
 2.105-сурет. Чарльз Халл 

[https://www.orgprint.com/wiki/3d-
pechat/istorija-3d-pechati] 

 
2.106-- сурет. 3D Systems 
компаниясының алғашқы 

ықшамды 3D Cube принтері 
[https://www.orgprint.com/wiki/3d-

pechat/istorija-3d-pechati] 
 

 
 2.107- - сурет. С. Скотт Крамп 

[https://www.peoples.ru/technics/des
igner/s__scott_crump/] 

 

жаңалықтарының бірі болып 
саналғанымен, іс жүзінде қосымша 
технологиялар бірнеше ондаған жыл бұрын 
пайда болды. 

Саланың негізін қалаушы Чарльз 
Халл, 3D Systems негізін қалаушы болды. 
1986 жылы инженер әлемдегі алғашқы 
стереолитографиялық 3D принтерін 
жинады, соның арқасында сандық 
технологиялар үлкен серпіліс жасады. 

Автор өзінің өнертабысына патентті 
1986 жылы алды, содан кейін ол 3D System 
компаниясын құрды және 1987 жылы бір 
жылдан кейін көпшілікке ұсынылған 
алғашқы үш өлшемді басып шығару 
құрылғысын жасауға кірісті. 

STL-принтерлердің сынақ даналары 
дайындалғаннан кейін бірден бірнеше 
таңдаулы тапсырыс берушілерге тестілеу 
үшін берілді. Стереолитографиялық 
құрылғының келесі моделін – SLA-250 
жасау кезінде клиенттердің пікірлері мен 
ұсыныстары ескерілді. 1988 жылы осы 
модельдің сериялық өндірісі іске қосылды. 
3D Systems компаниясының алғашқы 
тұтынушылық принтерлері 2012 жылдың 
басында пайда болды. Олар өздерінің "ата-
бабаларына"қарағанда бірнеше ондаған есе 
кіші және жеңіл болды. 

Қабатты төсеу әдісімен басып 
шығару технологиясын (FDM) C. Скотт 
Rрамп 1980 жылдардың соңында жасаған 
және нарықта 1990 жылдан бастап Stratasys 
компаниясы ұсынған.  

Содан бері үш өлшемді баспа нарығы 
тез өсіп, бірегей баспа жабдықтарының 
жаңа үлгілерімен толықтырылды (сурет 
2.106). 

Алдымен SLA және FDM 
технологиялары тек өнеркәсіптік өндіріс 
бағытында қатар дамыды, бірақ 1995 жылы 
қосымша өндіріс әдістерін көпшілікке қол 
жетімді ететін сынық пайда болды.  

Массачусетс технологиялық 
институтының студенттері Джим Бредт 
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2.108-  сурет. Шикізатты қабатпен 
қосу әдісі 

[http://innotechnews.com/corporatio
ns-news/1776-additivnye-

tekhnologii-menyayut-masshtaby-
biznesa] 

және Тим Андерсон қарапайым жұмыс 
үстелі принтерінің корпусына материалды 
қабатты синтездеу технологиясын енгізді 
(сурет. 2.107). 

Технологиялық прогресс күнделікті 
өмір, денсаулық және адам қауіпсіздігі 
үшін көптеген пайдалы заттарды өндіруге 
ықпал етеді. 

 

 
2.109-- сурет. FDM технологиясы 
[http://www.kcdt.ru/additivnye_tehn

ologii_v_litejnom_proizvodstve] 

  
2.110-- сурет. FDM 

технологиясының жұмысы 
[https://vk.com/@-173842159-

tehnologiya-fdm-fused-deposition-
modeling] 

Аддитивті технологиялар (additive 
manufacturing) – шикізатты қабаттап қосу 
әдісі (сурет 2.108). 

1948 жыл – алғаш рет 
фотополимеризацияланатын 
композициядан (ФПК) физикалық үш 
өлшемді объектілерді қабатты өсіру 
технологиясын әзірлеу. 

1984 жыл-лазерлік 
"стереолитография" (STL) технологиясы 
пайда болды. 

1986 жыл-STL технологиясын ойлап 
табуға патент. 

Компанияның негізі 3d System. 
1987 жыл-үш өлшемді басып 

шығаруға арналған алғашқы өнеркәсіптік 
құрылғыны жасау 

Аддитивті (3D) технологиялардың 
түрлері: 

- FDM (Fused deposition modeling) – 
өнім балқытылған пластикалық жіптен 
қабаттарда қалыптасады.  

FDM технологиясы сандық 
модельдің контурларын қайталайтын 
материалдың дәйекті қабаттарын қолдану 
арқылы үш өлшемді нысандарды құруды 
қамтиды. Әдетте, жіп катушкалары немесе 
шыбықтар түрінде жеткізілетін 
термопластика басып шығаруға арналған 

 
2.111-- сурет. SLA 

технологиясымен басып 
шығару(1) 

[https://3dpt.ru/blogs/3d-
printer/milkshake3d] 

 

2.112- сурет. SLA технологиясы 
[https://vk.com/@-173842159-

tehnologiya-fdm-fused-deposition-
modeling] 

2.113- сурет. Бұйымдар  
 3D басып шығару арқылы 

орындалды (1) 
[https://www.hisour.com/ru/selective

-laser-sintering-40650/] 

материалдар ретінде әрекет етеді (сурет. 
2.109). 

Өнім немесе "модель"қысудан кейін 
бірден қататын дәйекті қабаттарды 
қалыптастыра отырып, балқытылған 
термопластиктің микро тамшысын 
экструзиямен ("экструзиямен") және 
қолдану арқылы жасалады. (сур. 2.110). 

- SLA (Laser Stereolithography) - 
лазердің көмегімен сұйық полимердің 
қабаты қатаяды. 

Стереолитография – сұйық 
фотополимерді лазермен кезең-кезеңмен 
қабатпен емдеу әдісі ең дәл 0осымша 
технология болып саналады. SLA 
принтерлері негізінен прототиптерді, 
макеттерді және жоғары дәлдіктегі 
дизайнерлік компоненттерді жасау үшін 
қолданылады (сурет. 2.111). 

Бұл ультракүлгін сәуленің әсерінен 
оның қасиеттерін өзгертетін зат. Қалыпты 
жағдайда фотополимер икемді, ал 
электромагниттік диапазонның 
ультракүлгін сәулеленуіне ұшыраған кезде 
ол беріктікке ие болады. Сәулеленудің 
ұзақтығы мен толқын ұзындығы нақты 
материалға, объектінің көлеміне және 
қоршаған орта жағдайларына байланысты 
есептеледі. SLA технологиясының 
артықшылықтары мен ерекшеліктері: 

- Кез-келген күрделіліктегі 
модельдерді жасау (жұқа қабырғалы 
бөлшектер, ұсақ бөлшектер); 

- Жасалған прототипті оңай өңдеу; 
- Жоғары құрылыс дәлдігі және 

жоғары сапалы бет; 
- Басқа 3D принтерлерге қарағанда 

үлкен, жұмыс камерасының өлшемдері; 
- Қолдау үшін шығын 

материалдарының төмен пайызы; 
- Бөлшектерді өндірудің төмен шу 

деңгейі. 
SLS (Selective Laser Sintering) – 

лазерлі пісіру технологиясы, онда кез 
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2.108-  сурет. Шикізатты қабатпен 
қосу әдісі 

[http://innotechnews.com/corporatio
ns-news/1776-additivnye-

tekhnologii-menyayut-masshtaby-
biznesa] 

және Тим Андерсон қарапайым жұмыс 
үстелі принтерінің корпусына материалды 
қабатты синтездеу технологиясын енгізді 
(сурет. 2.107). 

Технологиялық прогресс күнделікті 
өмір, денсаулық және адам қауіпсіздігі 
үшін көптеген пайдалы заттарды өндіруге 
ықпал етеді. 

 

 
2.109-- сурет. FDM технологиясы 
[http://www.kcdt.ru/additivnye_tehn

ologii_v_litejnom_proizvodstve] 

  
2.110-- сурет. FDM 

технологиясының жұмысы 
[https://vk.com/@-173842159-

tehnologiya-fdm-fused-deposition-
modeling] 

Аддитивті технологиялар (additive 
manufacturing) – шикізатты қабаттап қосу 
әдісі (сурет 2.108). 

1948 жыл – алғаш рет 
фотополимеризацияланатын 
композициядан (ФПК) физикалық үш 
өлшемді объектілерді қабатты өсіру 
технологиясын әзірлеу. 

1984 жыл-лазерлік 
"стереолитография" (STL) технологиясы 
пайда болды. 

1986 жыл-STL технологиясын ойлап 
табуға патент. 

Компанияның негізі 3d System. 
1987 жыл-үш өлшемді басып 

шығаруға арналған алғашқы өнеркәсіптік 
құрылғыны жасау 

Аддитивті (3D) технологиялардың 
түрлері: 

- FDM (Fused deposition modeling) – 
өнім балқытылған пластикалық жіптен 
қабаттарда қалыптасады.  

FDM технологиясы сандық 
модельдің контурларын қайталайтын 
материалдың дәйекті қабаттарын қолдану 
арқылы үш өлшемді нысандарды құруды 
қамтиды. Әдетте, жіп катушкалары немесе 
шыбықтар түрінде жеткізілетін 
термопластика басып шығаруға арналған 

 
2.111-- сурет. SLA 

технологиясымен басып 
шығару(1) 

[https://3dpt.ru/blogs/3d-
printer/milkshake3d] 

 

2.112- сурет. SLA технологиясы 
[https://vk.com/@-173842159-

tehnologiya-fdm-fused-deposition-
modeling] 

2.113- сурет. Бұйымдар  
 3D басып шығару арқылы 

орындалды (1) 
[https://www.hisour.com/ru/selective

-laser-sintering-40650/] 

материалдар ретінде әрекет етеді (сурет. 
2.109). 

Өнім немесе "модель"қысудан кейін 
бірден қататын дәйекті қабаттарды 
қалыптастыра отырып, балқытылған 
термопластиктің микро тамшысын 
экструзиямен ("экструзиямен") және 
қолдану арқылы жасалады. (сур. 2.110). 

- SLA (Laser Stereolithography) - 
лазердің көмегімен сұйық полимердің 
қабаты қатаяды. 

Стереолитография – сұйық 
фотополимерді лазермен кезең-кезеңмен 
қабатпен емдеу әдісі ең дәл 0осымша 
технология болып саналады. SLA 
принтерлері негізінен прототиптерді, 
макеттерді және жоғары дәлдіктегі 
дизайнерлік компоненттерді жасау үшін 
қолданылады (сурет. 2.111). 

Бұл ультракүлгін сәуленің әсерінен 
оның қасиеттерін өзгертетін зат. Қалыпты 
жағдайда фотополимер икемді, ал 
электромагниттік диапазонның 
ультракүлгін сәулеленуіне ұшыраған кезде 
ол беріктікке ие болады. Сәулеленудің 
ұзақтығы мен толқын ұзындығы нақты 
материалға, объектінің көлеміне және 
қоршаған орта жағдайларына байланысты 
есептеледі. SLA технологиясының 
артықшылықтары мен ерекшеліктері: 

- Кез-келген күрделіліктегі 
модельдерді жасау (жұқа қабырғалы 
бөлшектер, ұсақ бөлшектер); 

- Жасалған прототипті оңай өңдеу; 
- Жоғары құрылыс дәлдігі және 

жоғары сапалы бет; 
- Басқа 3D принтерлерге қарағанда 

үлкен, жұмыс камерасының өлшемдері; 
- Қолдау үшін шығын 

материалдарының төмен пайызы; 
- Бөлшектерді өндірудің төмен шу 

деңгейі. 
SLS (Selective Laser Sintering) – 

лазерлі пісіру технологиясы, онда кез 
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2.114- сурет. Бұйымдар 3D басып 
шығару арқылы орындалды (2) 
[https://www.3dsystems.com/on-
demand-manufacturing/colorjet-

printing] 
 

 2.115- сурет.SLA үшін принтерді 
басып шығару ерекшеліктері.  

[http://3dprofy.ru/fotopolimernyjj-
3d-printer/] 

 

 
2.116- сурет.MJM-3D басып 

шығару технологиясы 
[https://3dtoday.ru/wiki/MJM_print/] 

келген көлемдегі аса берік объектілер 
түзіледі. 

Селективті лазерлік агломерация-бұл 
лазердің көмегімен ұсақ ұнтақты (әдетте 
металл) материалды синтездеуден тұратын 
қосымша өндіріс әдісі. Лазерді бағыттау 
процесі автоматты түрде алдын-ала 
жасалған 3D моделіне сәйкес жүзеге 
асырылады, оны графикалық редакторда 
жасауға болады (сурет. 2.112) 

SLM (Selective Laser Melting) – 
металл ұнтақтарын балқыту есебінен үш 
өлшемді физикалық нысандарды жасау 
үшін жоғары қуатты лазерлерді пайдалану. 
Өндірістік цикл жұмыс бетіне жұқа ұнтақ 
қабатын қолданудан тұрады-әдетте тік 
бағытта қозғалуға қабілетті металл үстел.  

Гипстен тұратын ұнтақты желімдеу 
принципі бар толық түсті басып шығару. 

CJP-бұл 3D басып шығару 
технологиясы, ол гипс немесе пластиктен 
жасалған композициялық ұнтақты 
қабаттарға жабыстыруға және бояуға 
негізделген (сурет. 2.113, сурет. 2.114). 

Сәулет макеттерін, адамдардың 
миниатюралық фигураларын, 
кәдесыйларды, визуалды бағалауға 
арналған прототиптерді, презентация 
үлгілерін басып шығаруға арналған. 

Артықшылықтары: толық түсті 
басып шығару, төмен құны, дәлдігі 0,1 мм 
дейін. 

Фотополимерлер мен балауызды 
қолдану арқылы модельдеу. 

MJM-фотополимер немесе балауыз 
материалы арқылы көп ағынды 
модельдеуге негізделген 3D басып шығару 
технологиясы. 3D Systems projet сериялы 
3D принтерлерінде қолданылады. 

Басып шығару жақсы: силиконға 
арналған мастер-модельдер, жоғары 
дәлдіктегі прототиптер, балауыздар, 
күйдірілген мастер-модельдер. 

Артықшылықтары: жоғары құрылыс 
дәлдігі, материалдардың үлкен таңдауы 

 
 

 
2.117- сурет.3D модельдеу 

[https://3dtoday.ru/wiki/MJM_print/]

 

(соның ішінде балауыз). 
Балама: SLA технологиясы 

құрылыстың жылдамдығы мен сапасын 
жақсартады, ыстыққа төзімді және берік 
материалдар бар (сурет 2.115). 

MJM технологиясының 
артықшылықтары: 
- Жоғары сапалы дайын өнімдер (сурет 
2.116);  
- Құрылыс дәлдігі; 
- Материалдардың үлкен таңдауы. 

Мұны білу керек! 
Қазіргі заманғы өнеркәсіп  
ұзақ уақыт бойы жылдам 

прототиптеу технологиясынсыз мүмкін 
емес.  

Өнеркәсіптік дизайнер үшін бұл 
Негізгі және ыңғайлы құралдардың бірі 
(сурет 2.117). 

Өнеркәсіптік прототипке ие бола 
отырып, сіз қосымша технологиялар 
бойынша қосымша оператор мамандығын 
ала аласыз. 

Қосымша технологиялардың болашағы. 4D басып шығару 

2.118- сурет. 4D принтер 
[http://integral-

russia.ru/2017/05/04/4d-pechat-put-
k-programmiruemoj-materii/] 

2.119- сурет. 4d принтерде басып 
шығарылған машина 

[https://news.rambler.ru/tech/394290
02-uchenye-razrabotali-4d-printer/] 

Аддитивті технологиялар көптеген 
салаларда танымал болғандықтан және 3D 
басып шығаруды қолдану оқу процесіне 
енгізіле бастағаннан бері әлемде 4D басып 
шығару туралы айтылды (сурет 2.118). 

"4D-принтинг" ұғымы уақыт өте келе 
сипаттамаларын өзгертетін заттарды басып 
шығарудың ерекше технологиясын 
білдіреді. Осылайша, 4D басып шығаруда 
"төртінші" өлшем емес, объектінің 
орналасуы (және кейде функциясы) 
байланысты параметр деп аталады. 

3D басып шығарудағы сияқты, объект 
қабаттың артында қабат жасайды, алайда 
соңғы нәтижеде дайын объект принтер 
қолданатын материалға байланысты өзгеруі 
мүмкін. Арнайы материалдар судың, 
жылудың, жарықтың, механикалық әсердің 
әсерінен өзгереді, сонымен қатар белгілі бір 
әрекеттерді бағдарламалауға болады (сурет 
2.119). 
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2.114- сурет. Бұйымдар 3D басып 
шығару арқылы орындалды (2) 
[https://www.3dsystems.com/on-
demand-manufacturing/colorjet-

printing] 
 

 2.115- сурет.SLA үшін принтерді 
басып шығару ерекшеліктері.  

[http://3dprofy.ru/fotopolimernyjj-
3d-printer/] 

 

 
2.116- сурет.MJM-3D басып 

шығару технологиясы 
[https://3dtoday.ru/wiki/MJM_print/] 

келген көлемдегі аса берік объектілер 
түзіледі. 

Селективті лазерлік агломерация-бұл 
лазердің көмегімен ұсақ ұнтақты (әдетте 
металл) материалды синтездеуден тұратын 
қосымша өндіріс әдісі. Лазерді бағыттау 
процесі автоматты түрде алдын-ала 
жасалған 3D моделіне сәйкес жүзеге 
асырылады, оны графикалық редакторда 
жасауға болады (сурет. 2.112) 

SLM (Selective Laser Melting) – 
металл ұнтақтарын балқыту есебінен үш 
өлшемді физикалық нысандарды жасау 
үшін жоғары қуатты лазерлерді пайдалану. 
Өндірістік цикл жұмыс бетіне жұқа ұнтақ 
қабатын қолданудан тұрады-әдетте тік 
бағытта қозғалуға қабілетті металл үстел.  

Гипстен тұратын ұнтақты желімдеу 
принципі бар толық түсті басып шығару. 

CJP-бұл 3D басып шығару 
технологиясы, ол гипс немесе пластиктен 
жасалған композициялық ұнтақты 
қабаттарға жабыстыруға және бояуға 
негізделген (сурет. 2.113, сурет. 2.114). 

Сәулет макеттерін, адамдардың 
миниатюралық фигураларын, 
кәдесыйларды, визуалды бағалауға 
арналған прототиптерді, презентация 
үлгілерін басып шығаруға арналған. 

Артықшылықтары: толық түсті 
басып шығару, төмен құны, дәлдігі 0,1 мм 
дейін. 

Фотополимерлер мен балауызды 
қолдану арқылы модельдеу. 

MJM-фотополимер немесе балауыз 
материалы арқылы көп ағынды 
модельдеуге негізделген 3D басып шығару 
технологиясы. 3D Systems projet сериялы 
3D принтерлерінде қолданылады. 

Басып шығару жақсы: силиконға 
арналған мастер-модельдер, жоғары 
дәлдіктегі прототиптер, балауыздар, 
күйдірілген мастер-модельдер. 

Артықшылықтары: жоғары құрылыс 
дәлдігі, материалдардың үлкен таңдауы 

 
 

 
2.117- сурет.3D модельдеу 

[https://3dtoday.ru/wiki/MJM_print/]

 

(соның ішінде балауыз). 
Балама: SLA технологиясы 

құрылыстың жылдамдығы мен сапасын 
жақсартады, ыстыққа төзімді және берік 
материалдар бар (сурет 2.115). 

MJM технологиясының 
артықшылықтары: 
- Жоғары сапалы дайын өнімдер (сурет 
2.116);  
- Құрылыс дәлдігі; 
- Материалдардың үлкен таңдауы. 

Мұны білу керек! 
Қазіргі заманғы өнеркәсіп  
ұзақ уақыт бойы жылдам 

прототиптеу технологиясынсыз мүмкін 
емес.  

Өнеркәсіптік дизайнер үшін бұл 
Негізгі және ыңғайлы құралдардың бірі 
(сурет 2.117). 

Өнеркәсіптік прототипке ие бола 
отырып, сіз қосымша технологиялар 
бойынша қосымша оператор мамандығын 
ала аласыз. 

Қосымша технологиялардың болашағы. 4D басып шығару 

2.118- сурет. 4D принтер 
[http://integral-

russia.ru/2017/05/04/4d-pechat-put-
k-programmiruemoj-materii/] 

2.119- сурет. 4d принтерде басып 
шығарылған машина 

[https://news.rambler.ru/tech/394290
02-uchenye-razrabotali-4d-printer/] 

Аддитивті технологиялар көптеген 
салаларда танымал болғандықтан және 3D 
басып шығаруды қолдану оқу процесіне 
енгізіле бастағаннан бері әлемде 4D басып 
шығару туралы айтылды (сурет 2.118). 

"4D-принтинг" ұғымы уақыт өте келе 
сипаттамаларын өзгертетін заттарды басып 
шығарудың ерекше технологиясын 
білдіреді. Осылайша, 4D басып шығаруда 
"төртінші" өлшем емес, объектінің 
орналасуы (және кейде функциясы) 
байланысты параметр деп аталады. 

3D басып шығарудағы сияқты, объект 
қабаттың артында қабат жасайды, алайда 
соңғы нәтижеде дайын объект принтер 
қолданатын материалға байланысты өзгеруі 
мүмкін. Арнайы материалдар судың, 
жылудың, жарықтың, механикалық әсердің 
әсерінен өзгереді, сонымен қатар белгілі бір 
әрекеттерді бағдарламалауға болады (сурет 
2.119). 
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2.120-сурет.4d-принтерде басып 
шығарылған бұйымдар 

[https://www.nanonewsnet.ru/article
s/2017/4d-pechat-novye-materialy-

menyayushchie-kharakteristiki-
formu] 

 
 
 

 
2.121- сурет. 4D-принтер (1) 

[https://is.gd/tOFvxe] 

 
 

2.122-сурет. 4D-принтерде басып 
шығарылған бұйымдар (1) 

[https://is.gd/tOFvxe] 

 
 

Гарвард ғалымдарының тобы 
өзгеретін нысандарды құру үшін жаңа 
микро-масштабты басып шығару әдісін 
ойлап тапты. Ғалымдар экологиялық 
ынталандырудың әсерінен уақыт өте келе 
пішінін өзгертетін өсімдіктерден осы әдісті 
ойлап табуға шабыт алды. Орхидея тәрізді 
құрылым суға батырылған кезде пішінін 
өзгертетін белгілі бір бағытталған 
целлюлоза талшықтарынан тұратын 
гидрогельді композиттермен басылады. 
Команда целлюлоза талшығының суда 
қандай бағытты алатындығын дәл 
есептейтін математикалық модель жасады. 
Басып шығару аяқталғаннан кейін орхидея 
пішінін өзгерту үшін суға 
орналастырылады (сурет 2.120). 

BMW инженерлері 4D технологиясын 
қолдана отырып, болашақ 
автомобильдердің қандай болатынын 
ұсынды. Инженерлердің айтуынша, 
автомобиль корпусы 4D принтерде 
басылған жылжымалы үшбұрышты 
бөлімдерден тұрады. Мұндай бөлшектер 
біріктірілген функционалдылыққа ие 
болады, оған қазір әртүрлі бөлшектерді 
шығару және олардан бір механизм 
құрастыру арқылы қол жеткізіледі. 

Көміртекті талшыққа ұқсас арнайы 
материалдарды қолданудың арқасында әр 
бөлім өндіріс сәтінен бастап 
бағдарламаланған функцияларға ие болады. 
Мысалы, жабынның көп бөлігі жақсы 
аэродинамика үшін жасалған доңғалақты 
тауашаларға қызмет етеді. Айналдыру 
кезінде үшбұрышты бөлімдер созылып, 
шиналар доғаларға жағылмайды. 

2013 жылы Колорадо университетінің 
зерттеушілері дәстүрлі 3D басып шығаруда 
қолданылатын композициялық 
материалдарға "жад пен көбік" полимерлі 
талшықтарды қосу арқылы 4D басып 
шығару әдісін ойлап тапты. Технологияны 
қолданудың мысалы ретінде тасымалдауға 
арналған күн панельдері, қоршаған ортаға 

 
2.123-сурет.4D-принтерде басып 

шығарылған бұйымдар (2) 
[https://is.gd/tOFvxe] 

 
2.124-сурет. 4D-принтерде басып 

шығарылған бұйымдар (3) 
[https://is.gd/tOFvxe] 

бейімделетін автомобиль жабындары, 
сондай-ақ камуфляж түрін өзгертетін 
немесе газдан немесе сынықтардан тиімді 
қорғайтын әскери форма деп аталды. 

Үш жылдан кейін Сингапур 
технология және дизайн университетінің, 
mit және Джорджия технологиялық 
институтының бір топ ғалымдары 
фотосезімтал материалдарға жарықтың әсер 
етуі негізінде 4D-баспаның жаңа әдісін 
ойлап тапты. Жаңа әдістемесі баспа 
қабілетті құруға элементтері қалыңдығы 
адами шаш (сурет 2.122, сурет 1.123, сурет 
2.124). 

Принтерге фотосезімтал полимердің 
ерітіндісі құйылып, қабаты қажетті заттың 
қабатымен проекцияланып, материалды 
ультракүлгін сәулемен өңдеді.  

Полимердің деформациядан қалпына 
келе алатындығын тексеру үшін 
зерттеушілер еркін күйде жабылған жұмсақ 
манипуляторды басып шығарды. Оның 
көмегімен ғалымдар кішкентай заттарды 
(мысалы, бұрандалар) сәтті түсіре алды.  

 
Практикалық тапсырмалар 
№1 тапсырма. 
CorelDRAW бағдарламасын қолдана отырып, А4 пішіміндегі 

геометриялық денелерден композиция жасаңыз. 
№2 тапсырма.  
Нысандарды сызу және әрекет ету құралдарын (туралау, топтау) қолдана 

отырып, градиент толтырғыштарын қолдана отырып, күнделікті заттарды 
немесе ыдыс-аяқтарды салыңыз. Жұмысты CorelDRAW бағдарламасында 
орындаңыз. 

№3 тапсырма. 
CorelDRAW бағдарламасын қолдана отырып, өнеркәсіптік өнімдердің 

дизайнында инновациялық бағыттарды таңдау тақырыбында коллаж (мудборд) 
жасаңыз. Демонстрациялық плакатты түсініктемелермен орындаңыз. 

№4 тапсырма. 
AutoCAD бағдарламасын қолдана отырып, механикалық беріліс сызбасын 

орындаңыз. 
 №5 тапсырма. 
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2.120-сурет.4d-принтерде басып 
шығарылған бұйымдар 

[https://www.nanonewsnet.ru/article
s/2017/4d-pechat-novye-materialy-

menyayushchie-kharakteristiki-
formu] 

2.121- сурет. 4D-принтер (1)
[https://is.gd/tOFvxe] 

2.122-сурет. 4D-принтерде басып 
шығарылған бұйымдар (1) 

[https://is.gd/tOFvxe] 

Гарвард ғалымдарының тобы 
өзгеретін нысандарды құру үшін жаңа 
микро-масштабты басып шығару әдісін
ойлап тапты. Ғалымдар экологиялық 
ынталандырудың әсерінен уақыт өте келе
пішінін өзгертетін өсімдіктерден осы әдісті
ойлап табуға шабыт алды. Орхидея тәрізді
құрылым суға батырылған кезде пішінін
өзгертетін белгілі бір бағытталған 
целлюлоза талшықтарынан тұратын
гидрогельді композиттермен басылады. 
Команда целлюлоза талшығының суда 
қандай бағытты алатындығын дәл 
есептейтін математикалық модель жасады. 
Басып шығару аяқталғаннан кейін орхидея 
пішінін өзгерту үшін суға 
орналастырылады (сурет 2.120).

BMW инженерлері 4D технологиясын
қолдана отырып, болашақ 
автомобильдердің қандай болатынын
ұсынды. Инженерлердің айтуынша, 
автомобиль корпусы 4D принтерде
басылған жылжымалы үшбұрышты
бөлімдерден тұрады. Мұндай бөлшектер 
біріктірілген функционалдылыққа ие 
болады, оған қазір әртүрлі бөлшектерді 
шығару және олардан бір механизм 
құрастыру арқылы қол жеткізіледі. 

Көміртекті талшыққа ұқсас арнайы
материалдарды қолданудың арқасында әр 
бөлім өндіріс сәтінен бастап 
бағдарламаланған функцияларға ие болады.
Мысалы, жабынның көп бөлігі жақсы 
аэродинамика үшін жасалған доңғалақты
тауашаларға қызмет етеді. Айналдыру 
кезінде үшбұрышты бөлімдер созылып,
шиналар доғаларға жағылмайды. 

2013 жылы Колорадо университетінің 
зерттеушілері дәстүрлі 3D басып шығаруда 
қолданылатын композициялық 
материалдарға "жад пен көбік" полимерлі 
талшықтарды қосу арқылы 4D басып 
шығару әдісін ойлап тапты. Технологияны 
қолданудың мысалы ретінде тасымалдауға 
арналған күн панельдері, қоршаған ортаға 

2.123-сурет.4D-принтерде басып 
шығарылған бұйымдар (2) 

[https://is.gd/tOFvxe] 

2.124-сурет. 4D-принтерде басып 
шығарылған бұйымдар (3) 

[https://is.gd/tOFvxe] 

бейімделетін автомобиль жабындары, 
сондай-ақ камуфляж түрін өзгертетін 
немесе газдан немесе сынықтардан тиімді 
қорғайтын әскери форма деп аталды. 

Үш жылдан кейін Сингапур 
технология және дизайн университетінің, 
mit және Джорджия технологиялық 
институтының бір топ ғалымдары 
фотосезімтал материалдарға жарықтың әсер 
етуі негізінде 4D-баспаның жаңа әдісін 
ойлап тапты. Жаңа әдістемесі баспа 
қабілетті құруға элементтері қалыңдығы 
адами шаш (сурет 2.122, сурет 1.123, сурет 
2.124). 

Принтерге фотосезімтал полимердің 
ерітіндісі құйылып, қабаты қажетті заттың 
қабатымен проекцияланып, материалды 
ультракүлгін сәулемен өңдеді.  

Полимердің деформациядан қалпына 
келе алатындығын тексеру үшін 
зерттеушілер еркін күйде жабылған жұмсақ 
манипуляторды басып шығарды. Оның 
көмегімен ғалымдар кішкентай заттарды 
(мысалы, бұрандалар) сәтті түсіре алды.  

Тəжірибелік  тапсырмалар 
№1 тапсырма. 
CorelDRAW бағдарламасын қолдана отырып, А4 пішіміндегі 

геометриялық денелерден композиция жасаңыз. 
№2 тапсырма.  
Нысандарды сызу және әрекет ету құралдарын (туралау, топтау) қолдана 

отырып, градиент толтырғыштарын қолдана отырып, күнделікті заттарды 
немесе ыдыс-аяқтарды салыңыз. Жұмысты CorelDRAW бағдарламасында 
орындаңыз. 

№3 тапсырма. 
CorelDRAW бағдарламасын қолдана отырып, өнеркәсіптік өнімдердің 

дизайнында инновациялық бағыттарды таңдау тақырыбында коллаж (мудборд) 
жасаңыз. Демонстрациялық плакатты түсініктемелермен орындаңыз. 

№4 тапсырма. 
AutoCAD бағдарламасын қолдана отырып, механикалық беріліс сызбасын 

орындаңыз. 
 №5 тапсырма. 
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№6 тапсырма. 
3D max бағдарламасындағы стандартты примитивтерді қолдана отырып, 

модификаторларды қолдана отырып, шайнектің жаңа формасын ойлап табыңыз. 
 № 7 тапсырма 
Өңделетін сплайнның көмегімен ұшақтың денесі мен қанатын жасаңыз. 
 №8 тапсырма 
3D max бағдарламасындағы Lathe модификаторын қолдана отырып, жатын 

бөлмесінің шамшырағын жасаңыз. 
№9 тапсырма. 
123d бағдарламасында жеке кілттер тізбегін жасаңыз. 
 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Қатты күйдегі нысандарды өңдеу үшін қолданылатын командалар 

тобын тізімдеңіз.  
2. Логикалық операциялар арқылы қатты денеде қандай өзгерістер 

жасауға болады?  
3. Шығару пәрмені мәзірдің қай тармағынан шақырылады?  
4. Үш өлшемді нысанды кесу қалай жүзеге асырылады?  
5. Қатты заттардың ішінде күрделі қуыстар жасау үшін extrude (қысу) 

пәрменін нақты мысалда көрсетіңіз. 
6. Extrude құралының мақсаты. autodesk 123d design.  
7. Snap құралының мақсаты. autodesk 123d design.  
8. Loft + shell құралының мақсаты.  
9. Split face және split solid құралдарының мақсаты. autodesk 123d design.  
10. 3D басып шығару мен 4D басып шығарудың айырмашылығы неде? 
11. Бүгінгі таңда 4D-принтинг қандай салаларда қолданылады? 
12. Күнделікті өмірде 4D басып шығаруды қолдануға бола ма? 
13. Оны білім беру процесінде қолдану мүмкіндігі бар ма? 

 
 
Қысқаша қорытынды 
Осы бөлімді оқу кезінде білім алушылар үйренеді: оқытылған қолданбалы 

бағдарламалық құралдарды пайдалану, есептеу техникасының жұмысын 
қамтамасыз ету үшін операциялық жүйелер мен орталардың құралдарын 
пайдалану, білімді алу тәсілдерін және алған білімдерін әртүрлі пәндік 
салаларда құрылымдау қабілетін қолдану, дизайн-жобалауда компьютерлік 
бағдарламаларды меңгеру, бағдарламалық қамтамасыз етуде 2, 3 өлшемді 
объектілерді құру, сауатты пайдалана білу: растрлық графика, векторлық 
графика, bнженерлік графика, 3D графика. 
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№6 тапсырма. 
3D max бағдарламасындағы стандартты примитивтерді қолдана отырып, 

модификаторларды қолдана отырып, шайнектің жаңа формасын ойлап табыңыз. 
 № 7 тапсырма 
Өңделетін сплайнның көмегімен ұшақтың денесі мен қанатын жасаңыз. 
 №8 тапсырма 
3D max бағдарламасындағы Lathe модификаторын қолдана отырып, жатын 

бөлмесінің шамшырағын жасаңыз. 
№9 тапсырма. 
123d бағдарламасында жеке кілттер тізбегін жасаңыз. 
 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Қатты күйдегі нысандарды өңдеу үшін қолданылатын командалар 

тобын тізімдеңіз.  
2. Логикалық операциялар арқылы қатты денеде қандай өзгерістер 

жасауға болады?  
3. Шығару пәрмені мәзірдің қай тармағынан шақырылады?  
4. Үш өлшемді нысанды кесу қалай жүзеге асырылады?  
5. Қатты заттардың ішінде күрделі қуыстар жасау үшін extrude (қысу) 

пәрменін нақты мысалда көрсетіңіз. 
6. Extrude құралының мақсаты. autodesk 123d design.  
7. Snap құралының мақсаты. autodesk 123d design.  
8. Loft + shell құралының мақсаты.  
9. Split face және split solid құралдарының мақсаты. autodesk 123d design.  
10. 3D басып шығару мен 4D басып шығарудың айырмашылығы неде? 
11. Бүгінгі таңда 4D-принтинг қандай салаларда қолданылады? 
12. Күнделікті өмірде 4D басып шығаруды қолдануға бола ма? 
13. Оны білім беру процесінде қолдану мүмкіндігі бар ма? 

 
 
Қысқаша қорытынды 
Осы бөлімді оқу кезінде білім алушылар үйренеді: оқытылған қолданбалы 

бағдарламалық құралдарды пайдалану, есептеу техникасының жұмысын 
қамтамасыз ету үшін операциялық жүйелер мен орталардың құралдарын 
пайдалану, білімді алу тәсілдерін және алған білімдерін әртүрлі пәндік 
салаларда құрылымдау қабілетін қолдану, дизайн-жобалауда компьютерлік 
бағдарламаларды меңгеру, бағдарламалық қамтамасыз етуде 2, 3 өлшемді 
объектілерді құру, сауатты пайдалана білу: растрлық графика, векторлық 
графика, bнженерлік графика, 3D графика. 
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1. «4D-печать: новые материалы, меняющие характеристики и форму» - 
https://geektimes.ru/company/asus/blog/289253/  
2. «Four-dimensional printing» - https://en.wikipedia.org/wiki/Four-
dimensional_printing  
3. Car TV. «BMW Vision Next 100 - interior Exterior and Drive» - 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=196&v=ztfVoGqW5VU  
4. Harvard University. «4D Printing: Shapeshifting Architecture» - 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=7Q_Fu1KlVac  
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3- БӨЛІМ. ДИЗАЙН-ЖОБАЛАУДЫҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар: 
1) Үздік инновациялық қағидаттарға сүйене отырып, пәндік дизайн

объектісінің жобалық шешімдерін жүйелеу және талдау және заманауи 
шешімдерді құру. 

2) Эргономиканың негізгі заңдылықтары туралы алған білімдерін
соматографиялық талдау негізінде қолдану, осы негізде заманауи эргометриялық 
талаптарға сәйкес келетін өнеркәсіптік өнімдер дизайнының нұсқаларын жасау. 

3) Өнеркәсіптік өнімдерге қойылатын заманауи талаптарды көрсететін
өндірістік дизайндағы композиция заңдарының жүйеленген қағидаттарына 
негізделген жобаларды орындаңыз. 

Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар өнеркәсіптік 

өнім объектісін талдауға қойылатын талаптарды қалыптастыру және жүйелеу 
дағдыларын меңгеруі тиіс. Пәндік дизайн объектісінің көркемдік бейнесінің 
жобалық шешімін құрудың негізгі және қайталама міндеттерін анықтай білу. 
Негізгі көркем бейнені іздеудің скетчингтік техникасын меңгеру және түс 
теориясының негіздерін меңгеру.  

Қажетті оқу материалдары 
Жалпы дәптер, қалам, қарапайым қарындаш, А4 пішіміндегі альбом, А3 

пішіміндегі қағаз қалтасы; қара тушь, рапидограф, қауырсындар, гуашь, акварель, 
щеткалар, су, түрлі-түсті қарындаштар, пастель, фломастерлер, өшіргіш, қайшы, 
сызғыш, компас. 

Кіріспе 
Бөлімде дизайн-жобалаудың әдістері мен құралдары қарастырылады. 
Өнеркәсіптік дизайн тұжырымдамасын ашу тұрғысынан техникалық 

эстетикаға қойылатын жалпы талаптарға қатысты мәселелер қарастырылады. 
Осы материалмен бірге эргономика және антропометрия мәселелері көрсетілген. 
Эргономиканың негізгі түсініктері және эргономикалық талаптарды анықтайтын 
факторлар қарастырылады. Адамның антропометриялық сипаттамалары, 
қоршаған орта факторлары, эргономикалық зерттеу әдістері келтірілген. 
Жобалауды эргономикалық қамтамасыз ету (жабдықтарды, жұмыс орындарын, 
көрнекі коммуникация құралдарын жобалау және т.б.) мәселелері қозғалды. 
Бөлімде өнеркәсіптік өнімдерді жобалаудың негізгі кезеңдері көрсетілген. 
Идеяларды іздеу және тақырыптық дизайн объектісінің формасын жобалау 
әдістерінің сұрақтары ашылады.  

Бұл бөлімде өнеркәсіптік өнімдердің дизайны тұжырымдамасын жасау 
кезінде композиция заңдарын қолдану мәселесі де қарастырылған. Прототиптеу 
қағидаты бойынша макетте шығармашылық идеяларды жүзеге асыру мәселесі 
қаралды. Макеттеу арқылы тереңдік-кеңістіктік композицияларды қалыптастыру 
мәселелері ашылды.Тəжірибелік жұмыстарға тапсырмалар құрастырылды. 
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3.1. Техникалық эстетиканың жалпы талаптары 

 

 
3.1 – сурет. «Техникалық эстетика» 

сызбасы 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2 – сурет. Пішін түзу заңдылықтары 
[https://is.gd/RoaIWG] 

 
 
 
 

Техникалық эстетика-бұл 
пәндік дизайнда үйлесімділік 
құрудың техникалық және 
эстетикалық мәселелерін зерттейтін 
ғылым. Бұл ғылым эстетика, өндіріс 
технологиясы, Иинженерлік 
психология, әлеуметтану, 
эргономика, экономика, өнертану 
сияқты ғылымдардың өзара 
әрекеттесуінің нәтижесі (сурет 3.1). 
Техникалық эстетика сұлулық 
заңдарына сәйкес әлемді дамыту 
мәселелерімен айналысады. 

Техникалық эстетика өнімнің 
қалыптасуы мен құрамының 
заңдылықтарын зерттейді және 
сапаның техникалық-экономикалық 
көрсеткіштеріне, өндіріс құралдарына 
және олар өндірілетін ортаға жағдай 
жасайды (сурет 3.2). 

Техникалық эстетикаға 
қойылатын негізгі талаптар-
әзірлеушілердің іс-әрекетін 
техниканы ізгілендіруге және 
ізгілендіруге бағыттау. Олар 
тұтастыққа, бірлікке және көп 
функциялы және эстетикалық 
нюанстарға қол жеткізу үшін 
тақырыптық дизайнды дамытуға және 
реттеуге бағытталған. Дизайн ХХ 
ғасырдың басында пәндік ортаның 
функционалды және визуалды 
сипаттамаларының стихиялық 
дамуына жауап ретінде пайда болды. 
Тар мағынада дизайн тек өнімнің 
эстетикалық қасиеттерін жобалауды 
білдіреді. Нысандарды жобалау 
кезінде дизайнер жасалған заттардың 
пішініне көп көңіл бөледі. Ол 
заттардың сыртқы түрінің 
ерекшеліктеріне ғана емес, олардың 
бөлшектері арасындағы құрылымдық 
байланыстар сияқты ұсақ-түйектерге 
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 3.3 – сурет. «Жад картасы» скетчі 
[https://is.gd/RoaIWG] 

 
 
 
 

 
 

 3.4-сурет. «Somic ST-1602» құлаққаптары 
[https://is.gd/1IQnYt] 

 
 
 

 

назар аударуы керек (сурет 3.3). 
Басқаша айтқанда, дизайнер 
объектінің формасына конструктивті 
толықтығы мен орындылығын беріп 
қана қоймайды, сонымен қатар 
эстетикалық құндылыққа ие 
эмоционалды экспрессивтілік береді. 
Дизайнер келесі бөлшектерді 
ескереді: сұлулық пен пайда, 
дизайнның ұтымдылығы, тұрмыстық 
өнімді жобалау кезінде оны өндірудің 
тиімділігі. Қазіргі уақытта өнімді 
өндіру үшін оның өндірісі 
технологиялық болуы керек, ал іске 
асыру кәсіпорынға тиімді [41]. Егер 
өнім тұтынушыға ұнаса, яғни 
сұранысқа ие болса, осы мақсатқа қол 
жеткізуге болады. Осылайша, 
күнделікті заттар арқылы дизайнер 
клиенттердің эстетикалық талғамын 
қалыптастырады (сурет. 3.4). 

Дизайндағы эстетика-бұл 
дизайн тұжырымдамалық және 
символдық түрде талданған кезде 
авторлардың шығармаларына 
эстетикалық талдау жасау, онда 
объектінің өлшемі мен адамның 
өлшемінің арақатынасы талданады. 
Техникалық эстетика-дизайнның 
ғылыми негізі. Әр заттың өнер 
туындысынан айырмашылығы 
маңызды мақсаты – функциясы бар. 
Әр адамның өзін әдемі заттармен 
қоршау қажеттілігі бар, сондықтан 
заттың құндылығы екі қағиданы – 
пайда мен сұлулықты қамтиды. 

Тақырыптық ортаға нақты 
функционалды және эстетикалық 
қасиеттер бере отырып, суретші осы 
ортада өмір сүретін адамды 
"жобалайды" деп айтуға болады. 
Дизайн рухани және материалдық, 
гуманитарлық және өнеркәсіптік, 
ғылыми-техникалық және 
технологиялық сияқты мәдениеттерді 
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3.5 –сурет. «Дизайндағы мәдениеттер» 
схемасы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.6-сурет. Hyundai-дан автокөлік 
салонының интеграциясымен ақылды үй 

тұжырымдамасы 
[https://is.gd/gPthxq] 

 
 
 
 
 

біріктіреді (сурет. 3.5). 
Дизайн өнім өзінің эстетикалық 

қасиеттерімен қазіргі заманғы 
стильге, оның әлеуметтік қызмет 
етуінің мәдени дәстүріне, өндірілетін 
заттың функциясына, қазіргі заманғы 
жаппай өндірістің технологиялық 
ерекшеліктеріне сәйкес келуі керек 
[42]. 

Негізі техникалық эстетика – 
бұл нәтиже көптеген талдау әр түрлі 
факторларды игеру бойынша әлемнің 
заңдар сұлулық өнеркәсіптік 
құралдарымен, жобалау, сериялық 
түрлі заттарды жасау, үйлестіретін, 
өзіне-өзі эстетикалық және 
утилитарлық сапасын, олардың 
негізінде құрылады оңтайлы жағдай 
тіршілік адам. 

Дизайн жұмыстарының көп 
бөлігі үшін эстетикалық жағы туынды 
болып саналады, дегенмен бұл 
эстетикалық құндылық басқалармен 
салыстырғанда маңызды емес дегенді 
білдірмейді. Бұл эстетикалық 
белсенділік мемориалдық ортаны – 
адам өмірінің және жалпы адамзат 
қоғамының негізгі процестері үшін 
объективті және кеңістіктік-уақытша 
құрылымды қалыптастыруға 
бағытталған оңтайлы, көп функциялы 
және технологиялық шешімге 
байланысты екенін білдіреді. 
Адамның шығармаларды жетілдіруге 
және олардың көркемдік 
құндылығына тұтас қатынасы-бұл 
эстетикалық қатынастар (сурет. 3.6). 

Көркемдік құрылыс пен 
құрылыстың принциптері мен 
әдістері техникалық эстетиканың 
негізін құрайды. Дизайнерлердің 
шығармашылығын жүзеге асыруда 
кездесетін қиындықтар да ескеріледі. 

Мұнда әлемді танудың 
материалдық-тактикалық тәжірибесі 
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3.7 –сурет. «Техникалық эстетикадағы 
дұрыс міндеттердің катализаторы» схемасы

басым. Барлығы сезім, қабылдау, 
талдау, байланыс, бақылау арқылы 
белгілі. Бұл техникалық эстетикадағы 
дұрыс міндеттер мен көзқарастарды 
анықтаудағы негізгі катализатор 
(сурет 3.7). 

Тəжірибелік тапсырмалар 
№1 тапсырма журналдарда, кітаптарда немесе интернетте өнеркәсіптік 

дизайн объектілері бар суреттерді табыңыз (шаш кептіргіш, шаңсорғыш, 
құлаққап, сағат, автомобиль, шам және т.б.), оларды басып шығарыңыз және 
альбом түрінде дайындаңыз. 

№2 тапсырма сіз тапқан өнеркәсіптік дизайн объектілерінің техникалық 
және эстетикалық қасиеттерін сипаттаңыз. 

№3 тапсырма осы нысандардың эскиздерін A4 альбомында жасаңыз. 
№4 тапсырма осы объектілердің кемшіліктері туралы ойланыңыз, оларды 

қалай жақсартуға болатындығын және неге жақсы болатынын сипаттаңыз 
(пішінін, түсін және т.б. өзгерту). 

№ 5 тапсырма альбомдағы жақсартуларыңызбен осы нысандардың 
эскиздерін жасаңыз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. "Техникалық эстетика"нені білдіреді?
2. Өзара әрекеттесудің нәтижесі, техникалық эстетика қандай ғылымдар?
3. Дизайндағы эстетика-бұл…
4.Дизайн қандай мәдениеттерді біріктіреді?
5. Өнімнің дизайны қандай эстетикалық қасиеттерге сәйкес келуі керек?
6. Техникалық эстетикаға қойылатын негізгі талаптар қандай?
7. Өнімнің дизайны мен өнер туындысының айырмашылығы неде?
8. "Эстетикалық қатынастар"нені білдіреді?
9. Техникалық эстетикадағы дұрыс міндеттер мен көзқарастарды

анықтаудағы басты катализатор дегеніміз не? 
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3.2. Эргономика және антропометрия
 

 
 

3.8- сурет. «Эргономика салалары» 
схемасы 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.9- сурет. «Витрувиялық адам» Леонардо 
Да Винчи 

[https://is.gd/ceFtGd] 
 
 
 
 

Жасанды тіршілік ету ортасын 
және оның мазмұнын жобалаудың 
шығармашылық процесі бір 
жағынан түйсігі мен стихиясына 
(өнер саласы), екінші жағынан 
ақпарат пен әдіснамаға (ғылым мен 
техника саласы) негізделген. 
Жобалаушы (дизайнер) өнер мен 
фактілер арасындағы тепе-теңдікті 
сақтайды (сурет  3.8).  

Бұйымдарға (жабдыққа) 
қойылатын антропометриялық 
талаптар. Бүкіл объективті ортаның 
формасы мен функционалды 
өлшемдері, оның көлемдік-
кеңістіктік құрылымдары 
өркениеттің бүкіл тарихындағы адам 
денесінің мөлшері мен 
пропорцияларымен тығыз 
байланысты. Ежелгі халықтар және 
бүкіл Еуропада XIX ғасырға дейін 
адам денесінің параметрлеріне 
(шынтақ, аяқ және т.б.) негізделген 
шаралар жүйесін қолданған. 
Құрылысшылар, сәулетшілер 
ғимараттар тұрғызды, онда 
бөліктердің қатынасы адамның 
пропорцияларымен ғана емес, 
сонымен қатар ғимараттардың 
абсолютті өлшемдері адамдарға да 
сәйкес келді [43]. Заттай тікелей 
жүгінбестен фигураны көбейтудің 
қарапайым құралдарын алуға, 
сондай – ақ адамның үйлесімді 
бейнесін жасауға ұмтылған 
суретшілер мен мүсіншілер 
пропорциялар жүйесін-канондарды 
ұсынды және қолданды. 

Сонымен, Леонардо Да 
Винчидің (1452-1519) ережелеріне 
сәйкес, қолдары көтеріліп, 
ажырасқан және аяқтары жайылған 
фигура шеңберге сәйкес келеді, 
оның орталығы – кіндік (сурет. 3.9). 
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3.10 – сурет.Гофрид Шадов бойынша ерлер 

мен әйелдер фигураларының 
пропорциялары 

[https://is.gd/ceFtGd] 
 

 

 
3.11 - сурет."Модулор" Ле Корбюзье 

[https://is.gd/ceFtGd] 

Неміс мүсіншісі Готфрид Шадов 
(1764-1850) морфологиялық 
зерттеулерге сүйене отырып, 
метрикалық мәліметтерді құрды 
және жасына байланысты ерлер мен 
әйелдер фигураларының 
пропорциялар жүйесін ұсынды 
(сурет 3.10).  

Өлшемдердің метрикалық 
жүйесінің пайда болуымен құрылыс 
элементтерінің, сәулет 
бөлшектерінің, құрылымдардың 
өлшемдері тұтастай алғанда 
адамның өлшемімен тірі 
байланысын жоғалта бастады. 
Атақты француз сәулетшісі Ле 
Корбюзье-Шарль Эдуард Жаннер 
(1887-1965) адам денесінің көлеміне 
негізделген қолдан жасалған 
тіршілік ортасын үйлестіруге 
оралуға тырысты. Ол "модуль" деп 
аталатын пропорция жүйесін 
патенттеді және іс жүзінде қолданды 
(сурет 3.11). Модуль-бұл үш талапқа 
сәйкес келетін сызықтық 
өлшемдердің шкаласы: құрылымды 
және оның бөлшектерін үйлестіруге 
мүмкіндік беретін бір-бірімен 
белгілі бір пропорционалды 
қатынастарда; адам денесінің 
өлшемдерімен тікелей байланысты, 
осылайша архитектураның адам 
масштабын қамтамасыз етеді; 
метрикалық өлшемдер жүйесінде 
көрсетілген, сондықтан құрылыс 
өнімдерін біріктіру міндеттеріне 
сәйкес келеді. Сонымен бірге 
Корбюзье дәстүрлі түрде адамнан 
келетін ағылшын сызықтық шаралар 
жүйесінің (фут, дюйм) және одан да 
дерексіз және әмбебап метрикалық 
жүйенің артықшылықтарын 
біріктіруге тырысты. 

Қазіргі тәжірибеде олар 
адамның антропометриялық 
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 3.12-сурет. Әр түрлі жастағы эргономдар 

[https://is.gd/uZdO1k] 

 
 
 
 

 
 

3.13-сурет.Статистикалық белгілер 
[https://is.gd/MLpGBs] 

 
 
 
 
 

сипаттамаларын қолдануды жөн 
көреді. Антропометрия (грек. 
antropos-адам және ... метрия) - 
антропологияның құрамдас бөлігі 
(адамның пайда болуы және 
эволюциясы туралы ғылым); ол адам 
денесі мен оның бөліктерін, дененің 
морфологиялық және 
функционалдық белгілерін өлшеу 
жүйесі болып табылады [4]. 

Классикалық және 
эргономикалық антропометриялық 
белгілерді ажыратыңыз. Біріншісі 
дененің пропорцияларын, жас 
морфологиясын зерттеуде 
қолданылады (сурет. 3.12), 
халықтың әртүрлі топтарының 
морфологиялық сипаттамаларын 
салыстыру үшін, ал екіншісі – өнімді 
жобалау және еңбекті ұйымдастыру 
кезінде. 

Эргономикалық 
антропометриялық белгілер 
статикалық және динамикалық 
болып бөлінеді. 

Статикалық белгілер адамның 
тұрақты күйінде анықталады. Олар 
дененің жеке бөліктерінің 
өлшемдерін және жалпы 
өлшемдерін, яғни адамның әртүрлі 
позициялары мен қалыптарындағы 
ең үлкен өлшемдерді қамтиды. Бұл 
өлшемдер өнімді жобалау, 
минималды өту жолдарын анықтау 
және т.б. үшін қолданылады (сурет. 
3.13).  

Динамикалық 
антропометриялық белгілер - бұл 
дененің ғарышта қозғалуымен 
өлшенетін өлшемдер. Олар 
бұрыштық және сызықтық 
қозғалыстармен сипатталады 
(буындардағы айналу бұрыштары, 
бастың айналу бұрышы, жоғары, 
бүйірге жылжу кезінде қолдың 
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 3.14-сурет. Ерлер мен әйелдер фигурасы 95 

перцентиль 
[https://is.gd/ZoL4yz] 

 

 
 

3.15-сурет. Жиһаздың габариттері мен 
орналасуына қойылатын 

антропометриялық талаптар 
[https://is.gd/mFoEV6] 

ұзындығын сызықтық өлшеу және 
т.б.). Бұл белгілер тұтқалардың, 
педальдардың бұрылу бұрышын 
анықтауда, көріну аймағын 
анықтауда және т. б. қолданылады.  

Перцентиль-бұл белгінің 
белгілі бір мәніне сәйкес келетін 
пайызбен көрсетілген өлшенген 
популяция көлемінің жүзден бір 
бөлігі (сурет 3.14). Белгі мәндерінің 
қалыпты таралу қисығымен 
шектелген аудан 100 тең бөлікке 
немесе әрқайсысы өз реттік нөмірі 
бар бұрыштарға бөлінеді. Сонымен, 
5-ші бұрыш сол жақта қалыпты 
таралу қисығында ең кіші белгілері 
бар адамдар санының 5%, оң жақта 
95 – 5%, ал 50-ші көрсеткіш М 
белгісінің арифметикалық орташа 
мәніне сәйкес келеді. Перцентильдер 
жүйесі интервалдардың қажетті 
шекараларын, антропометриялық 
белгілердің минималды және 
максималды мәндерін анықтау үшін 
қолданылады. Мұны біле отырып, 
оның берілген интервалының 
мәндеріне сәйкес келетін белгілердің 
мәндерін орнатуға болады [45]. 

Бұйымдарды, жабдықтарды 
жобалау, интерьерлер мен жұмыс 
орындарын ұйымдастыру кезінде 
пайдалану кезіндегі ыңғайлылық 
жұмысшылардың немесе 
демалушылардың 90% - ы үшін 
қамтамасыз етілуі тиіс екенін есте 
сақтау қажет. Сондықтан жобалау 
тәжірибесінде 5-ші және 95-ші 
бұрыштарға, сондай-ақ 50-ші 
деңгейге сәйкес келетін 
антропометриялық белгілердің 
мәндері жиі қолданылады. Мысалы, 
егер өтудің биіктігін немесе енін, 
үстел қақпағының астындағы 
кеңістіктің биіктігін анықтау қажет 
болса (отыратын адамның аяқтарын 
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3.16- сурет. Отыру кезінде дұрыс емес 

қалып антропометриясы. 
[https://avatars.mds.yandex.net] 

 

 
3.17- сурет. Жұмыс аймағының дұрыс 

орналасуы [http://www.sintex-
mebel.ru/office/articles/ergonomics-rules/] 

 
3.18- сурет. Ыңғайлы жұмыс аймағын 

анықтау 
[https://is.gd/dVkdFf] 

орналастыру үшін), онда 95-ші 
бұрышқа тең тиісті белгілердің 
мәндерін, ал орындықтың биіктігін 
анықтау кезінде 50 – ші бұрышқа 
сәйкес келетін мәндерді қабылдау 
қажет. Бұл жағдайда кеңістіктің 
немесе өнімнің қабылданған жалпы 
өлшемдері адамдардың ең көп санын 
қанағаттандырады (сурет. 3.15). 
Балаларға арналған элементтер мен 
бұйымдардың мөлшерін анықтау 
үшін ауыз топтары бойынша 
топтастырылған антропометриялық 
белгілер қолданылады.  

Кеңседе жұмыс істейтін 
қызметкерлер жұмыс уақытының 
90% - ын жұмыс үстелінде отыруға 
жұмсайды. Бұл статистиканың өзі 
зиянсыз көрінеді, бірақ отыру 
жағдайы төменгі арқадағы қысымды 
тұрған позицияға қарағанда бес есе 
арттырады деп ойласаңыз, 
қорытынды шынымен алаңдатады. 
Дұрыс отырмау антропометриясы 
арқа, бас және бұлшықет 
ауырсынуына ықпал етеді; 
ұйқышылдық және әлсіз 
концентрация (сурет 3.16). 

Орындықта немесе кәдімгі 
орындықта денсаулыққа зиян 
келтірместен күніне 15 минуттан 
артық емес уақытты өткізуге 
болады. Тәуекелді нөлге дейін 
төмендететін орын тіректермен 
жабдықталуы керек, максималды 
қону тереңдігі болуы керек және тізе 
астындағы артерияларды қыспаңыз 
(сурет 3.17, сурет 3.18). 
Анатомиялық пішіннің серпімді 
арқасы омыртқаға жүктемені 
азайтады. Нәтижесінде, дизайн 
денені орындықпен жанасудың 
бүкіл аймағында біркелкі қолдайды. 
Көбінесе, болашақ ортаны 
таңдағанда, шкафтар мен сөрелер 
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3.19-сурет.Сақтау аймағына қойылатын 

эргономикалық талаптар 
[https://is.gd/QE4oZa] 

 

 
3.20- сурет. Ас үй жабдықтарына 

қойылатын эргономикалық талаптар 
[https://is.gd/6PbPkH] 

 

сияқты жиһаздың үлкен бөліктеріне 
баса назар аударылады: олар бірінші 
кезекте назар аударады, сондықтан 
кеңсе имиджі үшін маңызды [46]. 

Шкафтарды таңдағанда, 
олардың биіктігі бойынша 
өлшемдері бар, дәстүрлі есіктері бар 
немесе көп функциялы тартпалары 
бар, жиынтықта шкафтар да болуы 
керек (сурет 3.19). 

Ас үйде жұмыс істеудің 
ыңғайлылығы үшін ас үй жиһаздары 
мен жабдықтарының тік өлшемдері 
үлкен мәнге ие. Жұмыс беттерінің 
бірыңғай биіктігі бос орындар мен 
шығыңқы жерлерсіз үздіксіз жұмыс 
фронтын жасайды. Бұл ыдыс-
аяқтарды, мысалы, плитадан жұмыс 
бетіне және керісінше кедергісіз 
жылжытуға мүмкіндік береді. 

Сөрелер мен тартпалардың қай 
деңгейде орналасатыны да маңызды. 
Ас үй жабдықтарының жалпы 
биіктігін шартты түрде төрт аймаққа 
бөлуге болады: өте төмен, төмен, 
орташа және жоғары. Бірінші және 
соңғысы ең аз көрінетін жерлерге 
жатады. Орташа және төмен-
шектеулі. Тек жұмыс бетінде үй иесі 
үшін оңтайлы көріну (сурет 3.20). 

Жиһаз бұйымдарының тағы 
бір маңызды параметрі, ол көбінесе 
тиісті мәнге ие емес-жиһаз тұтқасы. 
Тұтқалар үшін өте нақты және 
жеткілікті қатаң талаптар 
жасалынған, олардың орындалуы 
пайдаланушының, мысалы, саусағын 
сындырмайтынына немесе төсек 
үстелінің шығыңқы тұтқасына тізе 
тигізбейтініне кепілдік береді (сурет 
3.21).  

Қоршаған орта факторлары. 
Адам өмірінің белсенділігі, оның 
өнімділігі мен денсаулық жағдайы 
көбінесе қоршаған орта 
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3.21- сурет. Қолдың эргономикасы 

[https://is.gd/uV77HF] 

 

факторларымен анықталады. Бұл 
бөлімде климаттық жағдайлардың 
әсерінен пайда болатын тіршілік ету 
ортасының сипаттамаларын, 
құралдардың, еңбек және демалыс 
объектілерінің жұмыс істеуін, 
өндірістегі немесе күнделікті 
өмірдегі технологиялық процестерді, 
сондай-ақ интерьерлердің құрылыс 
және әрлеу материалдарының әсерін 
анықтайтын гигиеналық факторлар 
қарастырылады. 

Гигиеналық факторлардың 
элементтерін функционалды 
блоктарға топтастыруға болады. 
Олардың негізгілері мыналар: 
микроклимат (ауа ортасының жай-
күйі); жарықтандыру (табиғи және 
жасанды); зиянды заттар (булар, 
газдар және аэрозольдар); 
механикалық тербелістер (шу, 
ультрадыбыстық, діріл); сәулелену 
(электромагниттік, инфрақызыл, 
ультракүлгін, иондаушы, 
радиациялық); биологиялық 
агенттер (микроорганизмдер, 
микроорганизмдер) және т. б. 

Көптеген элементтер сандық 
және нормаланған. Олардың теріс 
әсерін әртүрлі шаралар мен 
қорғаныс құралдарының көмегімен 
түзетуге болады. 

Жарықтандыру мәселелеріне 
толығырақ тоқталайық. 

Жарықтандыру кешенді 
эргономикалық талдаудың объектісі 
ретінде. 

Қоршаған орта туралы 
ақпараттың 80% - дан астамын адам 
көзбен шолып алады; жарық – бұл 
ақпаратты алу үшін көру 
органының, бастапқы сезімтал 
арнаның қоздырғышы. 
Жарықтандыру өмірлік процестерді 
жүзеге асыру үшін қажет емес, 
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3.22-сурет. Оңтайлы жарықтандырудың 
негізгі параметрлері 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.23-сурет. «Эргономикадағы 
фотометриялық ұғымдар» схемасы 

 
 
 
 
 
 
 
 

сонымен бірге оның психикалық 
жағдайы мен жалпы денсаулығына 
айтарлықтай әсер етеді (сурет 3.22). 
Жарық адам ағзасына тоникалық 
әсер етеді, жылу алмасуды 
жақсартады, иммунобиологиялық 
процестерге әсер етеді [47]. 

Тіршілік ету ортасын және 
әсіресе жұмыс аймақтарын 
(орындарын) жобалау кезінде табиғи 
(күндізгі) және жасанды жарықпен 
жарықтандыру мәселесі шешілуі 
керек. Жарықтандыру өмірлік 
процестерді жүзеге асыру үшін 
қажет емес, сонымен қатар жалпы 
психикалық жағдайға және 
физикалық денсаулыққа 
айтарлықтай әсер етеді. 

Эргономикада олар әдетте 
келесі фотометриялық ұғымдарды 
қолданады (сурет 3.23): 

- люмендермен өлшенетін 
жарық ағыны (лм); 

- жарықтандыру-жер бетіне 
қоршаған орта мен жергілікті 
көздерден түсетін жарық мөлшерінің 
өлшемі люкстерде өлшенеді, бір 
люкс (лк) жарықтандырылған беттің 
1 лм/м2-ге тең; 

- жарықтық-жарықтылықтың 
психологиялық сезіміне сәйкес 
келетін фотометриялық шама 
шағылысу коэффициентіне 
көбейтілген жарықпен анықталады, 
бұл шағылысқан жарық ағынының 
түсетін жарық ағынына қатынасы. 

Жарықтандыру жалпы, 
жергілікті және аралас, сонымен 
қатар шашыраңқы, бағытталған, 
шағылысқан болуы мүмкін. 

Жарықтандыру әдісіне 
қарамастан, қажетті жарықтандыру 
деңгейі келесі параметрлермен 
анықталады: 

- визуалды жұмыстың дәлдігі-
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3.24-сурет. «Үй-жайларда 

жарықтандыруды ұйымдастырудың негізгі 
мақсаттары» сызбасы 

 
 

 
 

  
 

  
3.25 - сурет. Аса ыңғайлы жұмыс 

аймағын анықтау 
[https://is.gd/K5ZmDl, 
https://is.gd/tpewKA] 

 

ең жоғары, өте жоғары, орташа және 
т. б.; 

– ажырату объектісінің ең кіші 
мөлшері мм-0,15-тен 5-ке дейін; 

-көру жұмысының разряды 1-
ден 9-ға дейін; 

- айырмашылық объектісінің 
фонмен контрасты-кіші, орта, үлкен; 

- фонның сипаттамасы-
қараңғы, орташа, жеңіл. 

Жұмыс орындарында 
жарықтандыру келесі рөлдерді 
атқарады: 

- физиологиялық (адамға 
көруге, жұмыс істеуге, жасауға 
мүмкіндік береді); 

- пайдалану (көрнекі 
ақпараттың барлық түрлерін оқуға, 
тануға мүмкіндік береді); 

- психологиялық (жағымды 
ынталандыру мен көңіл-күй 
қалыптастырады); 

- қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
(жұмыс қауіпсіздігін арттыруға 
алғышарттар жасайды); 

гигиеналық, тазалықты 
сақтауды ынталандырады. Үй-
жайларды жарықтандыруды 
ұйымдастырудың негізгі мақсаттары 
кестеде келтірілген (сурет 3.24). 

Өнеркәсіптік өнімдерді 
эргономикалық бағалау 

Өнімге эргономикалық талдау 
жүргізу үшін дизайнерге әр 
жағдайда осындай талдауды сауатты 
жүргізуге мүмкіндік беретін жүйе 
қажет. 

Қазіргі уақытта 
эргономикалық талдау әртүрлі 
өнеркәсіптік өнімдерді жобалаудың 
қажетті кезеңіне айналуда. 
Жабдықтың эргономикалық сапасы, 
яғни "адам – техника – орта" 
жүйесінің техникалық бөлігі еңбек 
қызметі процесінде көрінетін 
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3.26- сурет.  

[https://i.pinimg.com/736x/f4/27/36/f42736cf9
1ad725f702a4c6f078563fa--decorating-tips-

art-design.jpg] 
 
 
 
 
 
 

адамның қасиеттеріне сәйкес келетін 
жабдық қасиеттерінің жиынтығы 
ретінде анықталуы мүмкін. 
Эргономикалық сапа деңгейі осы 
сәйкестік дәрежесін көрсетеді, ол 
жабдықты эргономикалық бағалау 
кезінде орнатылады (сурет. 3.25). 

МЕМСТ 15467-79 " өнім 
сапасы, эргономикалық 
көрсеткіштер. Номенклатура", өнім 
сапасының деңгейін бағалау 
бағаланатын өнімнің сапа 
көрсеткіштерінің номенклатурасын 
таңдауды, осы көрсеткіштердің 
мәндерін анықтауды және оларды 
негізгімен салыстыруды қамтитын 
операциялар жиынтығынан тұрады. 
Бүкіл кәсіпорынның 
жабдықтарының эргономикалық 
сапасын бағалау негізінде Сіз 
өнеркәсіптік кәсіпорынның 
эргономикалық портретін жасай 
аласыз, яғни.өндірістік процестерді 
ұйымдастырудың сипаттамасы және 
өндірістік персонал басқаратын, 
қызмет көрсететін, жөндейтін негізгі 
өндірістік қорлардың сипаттамасы. 

Жабдықтың эргономикалық 
сапасының көрсеткіштері 
антропометриялық, 
биомеханикалық, 
психофизиологиялық (техниканың 
адамның көру және есту 
анализаторларына сәйкестік 
сипаттамалары) және 
психологиялық қасиеттеріне сәйкес 
жіктеледі (сурет. 3.26).  

Өнеркәсіптік өнімдерді 
эргономикалық бағалау кезінде 
осындай бағалаудың белгілі бір 
схемалары қолданылады. Ең сәтті - 
"эргономикалық бақылау карталары" 
деп аталатын схема. Оны 
Эргономика жөніндегі II 
Халықаралық конгресс бекітті (ГФР, 
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3.27- сурет. Көру органдарының 

эргономикасы 
[https://is.gd/Pcu6Kx] 

 
 
 

1964ж.) 
Эргономикалық зерттеу 

әдістері. Эргономиканың әдістемелік 
негізі-жүйелік тәсіл. Оның негізінде 
эргономикалық зерттеулерде әртүрлі 
ғылымдар мен техниканың әдістері 
қолданылады, олардың түйіскен 
жерінде "адам – техника – 
орта"жүйесін зерттеудің сапалы 
жаңа мәселелері туындайды және 
шешіледі. Эргономикалық тәсілдің 
ерекшелігі оның дизайнға 
бағытталуымен және жүйенің және 
оның компоненттерінің қасиеттері 
мен параметрлерінің кешенін бір 
уақытта ескеру қажеттілігімен 
байланысты. 

Кез келген эргономикалық 
зерттеу адамның іс – әрекетін және 
"адам-машина (техника, 
пән)"жүйесінің жұмыс істеуін 
талдаудан басталуы тиіс. Еңбек 
қызметін эргономикалық талдау 
ерекше мәнге ие, оның барысында 
оның сипаттамасы – 
профессиограмма жасалады. 
Профессиограмма адамның 
техникалық құралдары мен 
психофизиологиялық қасиеттеріне 
қойылатын талаптарды қамтиды 
[48]. 

Еңбек ғылымдарында 
профессиограмма жасау үшін 
қажетті бастапқы ақпаратты алудың 
екі әдісі бар; сипаттамалық және 
аспаптық кәсіптік графинг. 

Сипаттамалық 
профессиографтау қамтиды: 

- техникалық және пайдалану 
құжаттамасын талдау; 

- жабдықты эргономикалық 
және инженерлік-психологиялық 
тексеру, зерттеу нәтижелерін 
эргономика бойынша нұсқаулық 
және нормативтік құжаттармен 
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3.28-сурет. Кеңсе қызметкерінің жұмыс 

орнын эргономикалық бағалау 
[https://is.gd/MkLIvo, https://is.gd/Yqve7Y] 

салыстыру (сурет. 3.28); 
- жұмыс процесінің барысын 

және адамның мінез-құлқын 
бақылау; 

- жұмыс істейтін адаммен 
әңгімелесу; 

- адамның қызмет ету 
барысында өзіне өзі есеп беруі; 

- сауалнама және 
сараптамалық бағалау; 

- жұмыс процесінің айқын 
ажыратылатын компоненттерінің 
хронометражы; 

- қызмет тиімділігін сандық 
бағалау; 

Аспаптық 
профессиографиялау қамтиды: 

- қоршаған орта 
факторларының көрсеткіштерін 
өлшеу; 

- қателерді тіркеу және кейінгі 
талдау. Адамның қате әрекеттері 
туралы мәліметтерді жинау және 
талдау "Адам-техника" жүйесінің 
эргономикалық сипаттамаларын 
талдау мен бағалаудың маңызды 
жолдарының бірі болып табылады»; 

- энергетикалық шығындарды 
және жұмыс істейтін адам 
ағзасының функционалдық 
жағдайын объективті тіркеу; 

- жұмыс процесінің 
компоненттерін объективті тіркеу 
және өлшеу, мысалы, назар аудару 
және ауыстыру, басқару 
органдарымен жұмыс істеу және т. 
б. Бұл компоненттерді тіркеу үшін 
оператордың көзқарасын және 
аспаптардың көрсеткіштерін 
кинобейнетүсірілім, содан кейін 
бақылау панеліна қарау 
траекториясының орналасуы, қол 
қимылдарының циклографиясы 
немесе кинорежиссериясы, басқару 
органдарының қарсыласу күшін 
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3.29 – сурет. Жүргізушінің жұмыс орнының 

эргономикасы 
[https://is.gd/AgU9pw] 

 

 
 

3.30-сурет. Үш өлшемді отырғызу 
манекенінің макеті 

[https://is.gd/n8GmaE] 

өлшеу, сөйлеу хабарламаларын 
магнитофонды тіркеу қолданылады. 
Мұндай тіркеу құралдары тікелей 
қызмет процесінде қолданылады, ал 
тіркелген параметрлер еңбек 
процесінің хронограммасымен 
байланысты; 

- эргономикалық есептерді 
шешудің соматографиялық және 
эксперименттік (орналасу) әдістері 
адам фигурасының пропорциялары 
мен машинаның (заттың) пішіні, 
өлшемі, оның элементтері 
арасындағы оңтайлы қатынасты 
таңдау үшін қолданылады (сурет. 
3.29). 

Соматография-адам 
фигурасының пропорциялары, 
жұмыс орнының пішіні мен 
өлшемдері арасындағы қатынасты 
таңдау проблемаларына байланысты 
техникалық немесе басқа 
құжаттамада адам денесін схемалық 
бейнелеу әдісі (сурет. 3.31).  

Схемалық кескіннің көмегімен 
тексеруге болады: 

- адам фигурасының 
пропорцияларының, жұмыс 
орнының мөлшері мен пішінінің 
арақатынасы; 

- басқару органдарының қол 
жетімділігі және оларды 
орналастыру ыңғайлылығы; 

- аяқ-қол жету аймағының 
оңтайлы және максималды 
шекаралары; 

- жұмыс орнынан шолу және 
көру арқылы қабылдау шарттары, 
мысалы, бақылау объектісін 
(индикаторларды) бақылау кезінде 
және т. б.; 

- ыңғайлы нысаны жұмыс 
орны, кеңістік манипуляциялау 
үшін, орындықтар, пульт және т. б.; 

- жұмыс орнына жақындаудың 
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3.31- сурет. Жұмыс орнының 

эргономикасы 
https://is.gd/3ThSCS 

немесе одан кетудің ыңғайлылығы, 
өткелдердің, коммуникациялардың 
оңтайлы мөлшері. 

Эксперименттік (орналасу) 
әдістері жобаланған жабдықты әр 
түрлі масштабта және әр түрлі 
дәрежеде қолдануға негізделген. Бұл 
жағдайда көлемді 
антропоманекендер қолданылады. 

Манекендерді қолдану әдістері 
бірқатар мәселелерді шешуге 
мүмкіндік береді: 

- жабдықтың күрделі құрылымдық 
конструкцияларын өзара 
байланыстыру; 

- жабдықтың адамға жалпы және 
егжей-тегжейлі 
пропорционалдылығына қол 
жеткізу; 

- онымен жұмыс істеудің 
ыңғайлылығы үшін әлі де 
жобаланған жабдықты сынау; 

- жұмыс орнының кеңістіктік 
параметрлерін және 
антропометриялық ерекшеліктерді 
ескерумен байланысты бірқатар 
басқа міндеттерді пысықтау. 

 
Жобалауды эргономикалық қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар 
Эргономиялық жобалау – бұл жобалау, ол ескереді адамның іс-әрекетінің 

процесінде жұмыс, игеру жылдамдығы атындағы жаңа техника, шығындар, оның 
энергиясын, өнімділік және қарқындылығы кезінде нақты қызмет түрлері.  

Эргономика шешетін негізгі қолданбалы мәселелер келесідей. 
Біріншіден, адам ресурстарының ең аз шығыны кезінде (персонал саны, 

Кәсіби дайындық уақыты, кәсіби аурулар немесе жарақаттар ықтималдығы, 
физиологиялық, психологиялық және психофизиологиялық стресс деңгейі) 
жүйенің неғұрлым тиімді жұмыс істеуі үшін бұйымдарға, техникаға қасиеттер 
беру және тіршілік әрекетінің (еңбек, демалыс және т.б.) мазмұны мен 
жағдайларына барынша қанағаттану. Сонымен қатар, кәсіби дайындық 
құралдары мен техникамен жұмыс істеу үшін қызметкерлерді іріктеу жүйесі 
әзірленуде. 

Келесі міндет оларды игеруді жеңілдететін бұйымдар мен техниканы 
пайдалану және оларға қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтарға қойылатын 
талаптарды әзірлеуді қамтиды. Ағылшын эргономигі Д.Оборнның айтуынша, бұл 
маңызды ғылыми мәселе ғана емес, сонымен қатар өнер. 
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Әзірлеу кәсіби, жыныстық, жас және басқа да сәттерді, соның ішінде әйел 
денесінің, балалардың, жасөспірімдер мен қарттардың ерекшеліктерін ескере 
отырып жүргізілетінін ерекше атап өткен жөн. Ең маңызды мәселе – еңбекке 
қабілеттілігі төмен адамдар мен әсіресе мүгедектер үшін өнімдерді, жабдықтарды 
және өмір сүру ортасын жобалау. Бұл арнайы көптеген зерттеулерге арналған, 
ұсыныстар мен нормалар әзірленді [49]. 

Жобалау практикасында эргономиканы пайдалану қауіпсіздік 
техникасынан қауіпсіз техникаға көшуге мүмкіндік береді, пайдалану мен қызмет 
көрсетуде сенімді және ыңғайлы. 

Жұмыс орындары. Жұмыс орнына адам негізінен еңбек қызметін жүзеге 
асыратын және жұмыс уақытының көп бөлігін өткізетін кеңістіктің бір бөлігі 
кіреді. Бұл кеңістік қажетті техникалық құралдармен (басқару органдарымен, 
ақпаратты көрсету құралдарымен, қосалқы жабдықпен) жарақталады. Онда бір 
орындаушының немесе орындаушылар тобының қызметі жүзеге асырылады. 
Жұмыс орны-өндірістің, тіршілік әрекетінің ең кіші тұтас бірлігі, онда үш негізгі 
элемент бар: зат, құрал және еңбек (қызмет) субъектісі. 

Жұмыс орны негізгі және көмекші еңбек құралдарын қамтиды. Жұмыс 
орнын ұйымдастырудың ерекшелігі шешілетін міндеттердің сипатына және 
пәндік-кеңістіктік ортаның сипаттамаларына байланысты. 

Станоктағы жұмыс орны – бұл оның жұмыс істеуін басқару және бақылау 
жүзеге асырылатын орын, жылжымалы техникалық құралдарда - бұл кабина 
немесе жүргізуші орны, технологиялық желіде – басқару пультінің алдында, 
энергия жүйелерінде, диспетчерлік авиапорттарда және т.б. орын болуы мүмкін. 

Қарапайым объект (эргономика тұрғысынан) - бұл үйдегі немесе 
қызметтегі үстел-ақыл-ой жұмысына арналған жұмыс орны. Тұрғын үй-
жайлардағы, әсіресе кеңселердегі, банктердегі, мекемелердегі жұмыс орындарын 
компьютермен және басқа кеңсе жабдықтарымен жабдықтау эргономикалық 
факторлардың кешенін ескеруді талап етеді және қиын міндет болып табылады. 

Орта нысандардағы түс. Қоршаған орта объектілерінің кеңістігі мен 
формаларын адам жарық арқылы, сондай-ақ түс айырмашылығына байланысты 
қабылдайды. Түс арқылы шешілетін тапсырмаларды үш топқа бөлуге болады: 

- түс психофизиологиялық жайлылық факторы ретінде; 
-түс эмоционалды-эстетикалық әсер факторы ретінде; 
- көрнекі ақпарат құралдары жүйесіндегі түс. 
Өндірістік орта жағдайы үшін (психофизиологиялық жайлылықты құруға 

түстің қатысуы): 
- белгілі бір визуалды жұмыс үшін қолайлы жағдай жасау (оңтайлы 

жарықтандыру, түс физиологиясын қолдану және т. б.); 
- ағзаның жұмыс істеуі үшін қолайлы жағдайлар жасау (оның ішінде еңбек 

процесінің қолайсыз әсерінің түсі, климаттық және микроклиматтық жағдайлар 
арқылы өтемақы). Жжобалау бойынша ұсыныстарды А қосымшасынан қараңыз. 

Тəжірибелік тапсырмалар 
1‑тапсырма. Көшіріп алыңыз альбомына "Модулор" Корбюзье (калька, 

қайта қысу немесе шыныға түсіру арқылы). 
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2‑тапсырма. Эргоном альбомына тұрып, алдыңғы және бүйірлік 
көріністерді негізгі өлшемдермен салыңыз. 

3‑тапсырма. Альбомға негізгі өлшемдерді көрсете отырып, статистикалық 
белгілері бар әртүрлі позицияларда бірнеше эргономика салыңыз. 

4‑тапсырма. Альбомға негізгі өлшемдерді көрсете отырып, динамикалық 
белгілері бар әртүрлі позицияларда бірнеше эргономика салыңыз. 

5‑тапсырма. Негізгі өлшемдердің нұсқауларымен тұрмыстық жағдайға 
немесе жұмыс орнына соматографиялық талдау жасаңыз (сурет 3.19, сурет 3.20 
үлгілері). 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Эргономика нені зерттейді? 
2. "Адам – машина – орта"жүйесіне қойылатын эргономикалық талаптарды 

атаңыз. 
3. Эргономикалық талаптарды анықтайтын факторларды тізімдеңіз. 
4. Антропометрия дегеніміз не? 
5. Анықтама беріңіз кернеу. 
6. Адам өміріне әсер ететін қоршаған орта факторларын атаңыз. 
7. Жарық ағыны қандай бірліктерде өлшенеді? 
8. Жарықтың жарықтығы дегеніміз не? 
9. Өнеркәсіптік өнімдерді эргономикалық бағалау қандай өлшемдерге 

сәйкес жүзеге асырылады? 
10. Эргономикалық зерттеудің негізгі әдістерін атаңыз. 
11. Соматография дегеніміз не? 
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3.3. Өнеркәсіптік өнімдерді жобалаудың негізгі кезеңдері 

 
3.33 - сурет. «Техникалық эстетика» 

сызбасы 
 
 
 

 
3.34-сурет. Іздеу эскизі 

[https://is.gd/i3wPcF] 
 

Өнеркәсіптік өнімдерді жобалау 
процесін әдістемелік ретпен 
орындалатын және дизайнның тиісті 
кезеңдерін құрайтын үш семантикалық 
блокқа бөлуге болады (сурет 3.33). 

Бірінші кезеңде тақырыпты түсіну 
тарихи және теориялық аспектілерді 
зерттеуді қамтитын зерттеу және талдау 
кешенін жүргізу арқылы жүзеге 
асырылады. Жобаның тілдік және 
стилистикалық құралдарын анықтау 
үшін маркетингтік зерттеу жүргізу 
қажет. Жобалаудың инновациялық 
жолдарын таңдауға көмектесетін 
салыстырмалы талдау жүргізу міндетті 
болып табылады. Бірінші кезеңнің 
нәтижесі-дизайн неден басталады деген 
идея. 

Екінші кезеңде түпнұсқа идея 
Тұжырымдаманың өзегіне айналады. Ол 
дизайнды дамытудың философиялық 
және мәдени аспектілеріне негізделген, 
тұтынушының қабылдау деңгейлерін 
болжайтын, орындау құралдарының 
қасиеттерін ескеретін және жақын 
болашақтың технологияларына 
бағытталған осы ғылымдарға 
негізделген. Сонымен қатар, ол қазіргі 
тұтынушылық сұранысты "алға 
жылжыту" үшін жұмыс істей алады 
және жаңа қасиеттері бар өнімді ұсына 
алады. 

Тұжырымдама жобаны іске 
асырудың барлық стратегиясын 
әзірлеуді көздейді. Өнімнің кескінін, 
оның графикалық тілі мен стилін 
іздеудің барлық бағыттары белгіленеді, 
аймақтық компонент жасалады, бұл 
өнімді белгілі бір пайдаланушыға бір 
жағдайда бағыттауға және оларды 
қолданудың басты мақсаты ретінде 
ұлттық мотивтерді әлемдік деңгейге 
шығаруға мүмкіндік береді. Сол кезеңде 
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3.35-сурет. Іздеу эскизі 
[https://i.pinimg.com/originals/16/66/c4/16
66c4b4ad405c1efc0ffdeca862fa7c.jpg] 

 
 
 
 

3.36-сурет. Сызбаның үлгісі  

құрылым мен тұжырымдама жасалады. 
Үшінші кезеңде эскиздік жобаны 

әзірлеуден, клаузураны орындаудан, 
сызбалар мен 3D модельдер мен 
демонстрациялық макетті әзірлеуден 
бастап жобаның құрамына енгізілген 
барлық элементтерді жобалаудың 
дәйекті процесі жүргізіледі [50]. 

Эскиздік жоба өнімнің барлық 
негізгі компоненттерін алдын-ала 
құрастыруды қамтиды, техникалық 
ұсыныстың дамуы болып табылады. Ол 
мүмкін болатын жобалық шешімдердің 
әртүрлі нұсқаларын, есептеу 
нәтижелерін талдауға, Жобаланатын 
объектінің маңызды параметрлері мен 
сипаттамаларын оңтайландыруға 
негізделген. 

Ол жалпыланған кескін болуы 
керек, ол конгрестермен сипатталады, 
барлық мәліметтерді зерттемей, тек 
негізгінің қысқаша берілуімен 
сипатталады. Ең бастысы-кескіннің 
жеңілдігі мен жылдамдығы. Әрі қарай, 
талдау нәтижесінде пайда болған 
идеяны тез түзетуге, композициялық 
және графикалық мәселелерді шешуге, 
орналасуды қалыптастыруға, жеке 
түйіндерді, құрылымдық бөлімдерді 
және т. б. өңдеуге мүмкіндік беретін 
іздеу сызбаларын, жалпыланған кескінді 
зерттеу керек. Бастапқы дизайн дамыған 
сайын жаңа шешімдер пайда болады, 
формалар мен бөлшектер нақтыланады 
және жетілдіріледі (сурет. 3.34, сурет. 
3.35).  

Дизайнер іздеу сызбасынан 
эскизге ауысады, оның мақсаты іздеудің 
белгілі бір кезеңін неғұрлым толық 
түрде көрсету болып табылады. Эскиз 
өнім туралы неғұрлым толық түсінік 
береді, себебі ол жеткілікті дәлдікпен, 
көрнекілікпен және экспрессивтілікпен 
орындалады. Эскиз-бұл көркемдік 
идеяның қалыптасу кезеңі (сурет. 3.36).  
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3.37 - сурет. "Мобильді тұрғын үй 

кеңістігінің тұжырымдамасы" 
студенттік жобаға сызбалар 

 

 
3.38- сурет. «Мобильді тұрғын үй 

кеңістігінің тұжырымдамасы» 
студенттік жоба экспозициясының 

үлгісі 
 

 
3.39-сурет. «Мобильді тұрғын үй 

кеңістігінің тұжырымдамасы» 
демонстрациялық макетінің үлгісі 

 

Бекітілген эскизден кейін 
дизайнер клаузураны зерттеуге көшеді-
бұл пішіннің аяқталуын көрсетуге 
арналған техникалық демонстрациялық 
сурет.  

Келесі қадам-қолмен графикадан 
Кәсіби компьютерлік бағдарламаларға 
көшу (AutoCAD, 3ds Max, Maya, Corel 
Draw және т.б.), дәл сызбаларды, 
түйіндерді жасау үшін (сурет 3.37), 
концептуалды 3D моделі және 
экспозициялық плакатқа барлық 
әзірлемелерді жинау. 

Экспозициялық плакат жасау 
тұжырымдамалық жобаны әзірлеудің 
маңызды бөлігі болып табылады.  

Экспозицияда негізгі идея бар-
жоба тұжырымдамасы, аналогтар, 
барлық жиналған ақпарат және 
жинақталған ақпарат, іздеу эскиздері, 
сызбалар және тұжырымдамалық 3D 
модельдері, соматографиялық талдау 
және жағдайлық схема.  

Экспозициялық плакат 
жобаланатын объект туралы неғұрлым 
толық және жан-жақты түсінік береді 
(сурет 3.38). 

Концептуалды дизайнның 
аяқталуы-демонстрациялық орналасуды 
құру (сурет 3.39).  
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Тəжірибелік тапсырмалар 
№1 Тапсырманы табыңыз (журнал кітаптарында немесе интернетте) және 

өнеркәсіптік дизайн объектісін таңдаңыз, жоба дизайнын (сипаттама, 
тұжырымдама, аналогтар, сызбалар және т.б.) жасау үшін ол туралы барлық 
қажетті ақпаратты жинаңыз. 

№2 тапсырма таңдалған объектінің аналогтарының эскиздерін A3 
пішіміндегі қағаз парағында жасаңыз. 

№3 тапсырма A3 пішіміндегі қағаз парағында әр түрлі жағынан таңдалған 
объектінің эскиздерін жасаңыз. 

№4 тапсырма таңдалған объектінің сызбаларын ортогональды 
проекцияларда A3 пішіміндегі қағазға салыңыз. 

№5 тапсырма A3 пішіміндегі қағазға таңдалған нысанға соматографиялық 
талдау жасаңыз. A3 пішіміндегі жаңа қағаз парағынан тақырып парағын жасаңыз, 
барлық парақтарды бір альбомға жинаңыз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1. Дизайн дизайнының негізгі кезеңдерін атаңыз.
2. Эскиздік жоба нені білдіреді?
3. Клаузура-бұл…
4. Дизайн жобасы қандай кәсіби бағдарламаларда жасалады?
5. Экспозициялық плакатта не болуы керек?
6. Бұл қорытынды кезең жобалау жобалау?

3.4. Идеялар мен формалардың дизайнын табу әдістері 

3.40- сурет. Орындық сызбалары 

Нысанды жобалауды бастамас 
бұрын, әр дизайнер талдау жасап, 
барлық қажетті ақпаратты жинауы 
керек. Ақпарат жинау жасалатын 
бұйымның аналогтарын жобалау 
және өндіру туралы ең жаңа 
ақпаратқа ие болатындай етіп 
қойылуы тиіс. 

Мүмкіндігінше шектелмей 
жалпы мәліметтермен ғана сыртқы 
түріндегі бұйымдар. Өнімнің 
техникалық деректері, дизайн 
сипаттамаларының сипаттамалары, 
сызбалары және т.б. туралы ақпарат 
бар ақпаратқа көп көңіл бөлу керек 
(сурет 3.40). Ақпаратты зерттеу 
барысында дизайнерге назар 
аударуға тұрарлық болып 
көрінетіндердің бәрін мұқият сызып, 
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Сурет 3.41- сурет. Қалалық скутер 
концептісінің іздеу эскиздері  

 
 
 

 
 

3.42- сурет. Блендердің аналогтары 
[https://vyborexpertov.com/wp-

content/uploads/2020/01/reitingblenderovdo
ma_9.jpg] 

 
 

эскиздер жасау керек (сурет 3.41). 
Мұндай дайындық жұмыстары 
дизайнерге әлдеқайда сенімді талдау 
жүргізуге мүмкіндік береді, ал оның 
талданатын өнімдердің бір немесе 
басқа сапасын бағалауы дәлірек 
болады [52]. 

Ақпараттық материалдармен 
танысудан гөрі, жобаланған өнімнің 
қолданыстағы аналогтарын таңдауға 
назар аудару керек. Әрине, кез-
келген өнімге жалпы көзқарас 
туралы айту мүмкін емес. Кейбір 
өнімдер үшін, әдетте, қажетті 
аналогтар болмауы мүмкін, ал 
басқалары үшін (мысалы, 
тұрмыстық заттар) мұндай 
аналогтарды отандық және шетелдік 
өндірісте де табуға болады (сурет 
3.42). Бұл ретте көмек қоса берілген 
паспорт бойынша бұйымдардың 
техникалық параметрлері жататын 
алдын ала деректерді қарау, сондай-
ақ бұйыммен өзінің алдын ала 
танысуы көрсетілуі мүмкін. 
Мысалы, тоңазытқыштарға 
көркемдік-конструкторлық талдау 
жасай отырып, оларды жобаланған 
көлемге, сондай-ақ салқындату 
қондырғысының ұқсас жүйесіне 
(дизайн принципі) сәйкес таңдаған 
жөн. Аналогтарды іздеудің маңызды 
шарты-оларды сыныптар бойынша 
таңдау. Мысалы, егер жобаланған 
жоғары деңгейлі Тұрмыстық 
техника болса, онда сіз тиісті 
сыныптың аналогын табуыңыз 
керек. Ұқсас параметрлер неғұрлым 
көп болса (бір жағдайда 
қозғалтқыштың қуаты, басқа 
жағдайда сыйымдылық және т.б.), 
бұл өнімнің аналогтары соғұрлым 
көп пайда әкеледі. Егер болашақ 
өнімнің түрі, оны жобалау принципі 
және т.б. туралы жеткілікті қатты 
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3.43-сурет. Өлшеу аспаптарының әртүрлі 
түрлері 

[https://is.gd/y2b2b6] 
 
 
 
 
 

 
 

3.44 - сурет. "Ақылды араластырғыш" 
эскизін әзірлеу 

[https://is.gd/6K8YXz] 
 

 

қондырғы болмаса, көркемдік-
конструкторлық талдау үшін өнімді 
таңдау талабы түбегейлі өзгереді. 
бұл жағдайда үлгілерді таңдағанда, 
тапсырманы орындау 
принциптерінің өздері бір-бірінен 
мүмкіндігінше ерекшеленетін 
адамдарға назар аударған дұрыс 
(сурет. 3.43). Бұл бірінші кезеңде 
алынған ақпаратқа қосымша, әртүрлі 
құрылымдардың қасиеттері туралы 
толық мәліметтер пайда болады 
деген мағынада көптеген пайдалы 
нәрселер береді. Талдау барысында 
әртүрлі шешімдерді салыстыруға 
болады. 

Функционалды талаптарды 
талдау-талдаудың негізгі бөлігі, 
оның сапасы негізгі 
тұжырымдардың дұрыстығына да 
байланысты. Бұл жағдайда келесі 
ережелерге назар аудару керек. 
Затты пайдалану ыңғайлылығына 
қатысты барлық нәрсе талданады. 
Әр түрлі өнімдер үшін "пайдалану 
ыңғайлылығы" графигі өте әртүрлі 
деректерді қамтитынын есте ұстаған 
жөн. Талдаудың осы бөлігін жүргізе 
отырып, қаншалықты қарапайым 
немесе күрделі болса да, процестің 
барлық компоненттерін 
қарастырудың қатаң дәйектілігін 
сақтау қажет. Тек осы тәсіл өнімнің 
мақсатына сәйкестік дәрежесінің 
нақты көрінісін анықтайды. Бұл 
жағдайда бүкіл процесті қарастыру 
жүйенің сипатына ие болады, онда 
өнімді пайдаланудың барлық 
кезеңдері өзара байланысты [52]. 

Өнеркәсіптік өнімдерді 
қалыптастыру негіздері олардың 
тұтынушылық қасиеттерін анықтай 
отырып, сонымен бірге осы 
өнімдердің нақты формасын 
анықтайтын барлық факторларды 
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3.45-сурет. Бұйымның қалыбын жасау 

эскизі 
[https://i.pinimg.com/474x/0e/a5/dd/0ea5dde

cf0d80276976a337311c8637a.jpg] 

 
 
 
 
 

 
 

3.46- сурет. Велосипед эскизін әзірлеу 
[https://is.gd/rtEdcx] 

 
 
 
 
 
 

ескере отырып қарастырылады 
(сурет 3.44). Өнеркәсіптік 
нысандарды қалыптастыру 
заңдылықтарын зерттеудің 
дәйектілігі, ең алдымен, 
қалыптастырушы факторлардың 
маңыздылығымен анықталады: оның 
мақсатына (жұмыс функциясына) 
өнімнің формасына әсер ету және 
кейде шешуші мәнге ие 
эргономикалық талаптар; 
материалдар мен құрылымдардың 
өнеркәсіптік өнімдердің формасына 
әсері, ол бірдей емес және 
объектінің сипатына, оның 
функцияларына, оның адаммен, 
қоршаған ортамен байланысына 
байланысты. Барлық осы факторлар 
нақты әлеуметтік жағдайларда 
әрекет етеді, бұл соңғы өнімнің 
сапасына, оның қалыптасуына әсер 
етеді (сурет 3.45). 

Жобалауда қалыптастырушы 
фактор ретінде әрекет ететін 
талаптардың келесі тобы 
материалдарды, конструкцияларды, 
сондай-ақ өндіріс технологиясын 
ескерумен байланысты. Әр түрлі 
өнеркәсіптік өнімдерде материал 
мен дизайн пішінге әр түрлі әсер 
етеді. Біріншіден, материал 
қасиеттерінің әсері мен 
құрылымның заттың нақты 
формасына әсері арасындағы 
байланыс әртүрлі болуы мүмкін. 
Көп жағдайда материал объектінің 
пішініне тікелей емес, құрылым 
арқылы әсер етеді (сурет 3.46). 
Сонымен, құрылымның пішінге 
әсері туралы айта отырып, дизайнер 
назар аударуы керек бірнеше 
маңызды ойларды бөліп көрсетуге 
болады [53]: 

- негізгі құрылымдық жүйені 
анықтау; 
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3.47-сурет. " Future bicycle" 
тұжырымдамалық жобаларының 

аналогтары 
[https://is.gd/7cPQiN] 

 
3.48- сурет. «Variable frame bike» 

тұжырымдамалық жобасы 
[https://is.gd/AoApW2] 

- құрылымның өзгеруі 
пішіннің өзгеруіне әкеледі; 

- заттың қоршаған ортамен 
байланысын анықтау. 

Өнеркәсіптік өнімдердің 
құрылымдық негізінде әртүрлі 
жүйелерді қолдануға болады, 
сондықтан дизайнердің негізгі 
құрылымдық жүйені анықтай алуы 
өте маңызды (сурет 3.47). 

Жаңа затты жобалау кезінде 
ескі дизайнды қолдана отырып, сіз 
осы ескі құрылысқа байланысты 
пішіннің ескі сипаттамасын ғана ала 
аласыз. 

Құрылымның пішінге әсері 
туралы айта отырып, кері байланыс 
бар екенін ұмытпау керек. Егер 
өніммен жұмыс істеу кезінде біз тек 
ресми шешімнің мүдделерінен, 
сонымен қатар басқа біреудің 
формасын механикалық түрде 
қолданатын болсақ, онда 
қолданылатын материал мен 
дизайнның мүмкіндіктері, әдетте, 
толығымен орындалмайды. 
Материал мен дизайнның өзгеруі 
әрқашан пішіннің өзгеруіне әкеледі. 
Бірақ егер дизайнер бұл өзгерістерді 
жеткіліксіз сезінсе және ескісін 
қолданса, онда ол материалдар мен 
конструкцияларды ұтымсыз 
пайдаланады. Жаңа материал мен 
жаңа дизайн жаңа пішінге сәйкес 
келуі керек (сурет 3.48). 

Дизайнер заттың қоршаған 
ортамен байланысын анықтауы 
керек. Тақырыптың осы жағын 
бағалай бастағанда, қоршаған 
ортаның барлық ерекшеліктерін 
ескеру қажет, сонымен бірге 
қоршаған ортаны белсенді түрде 
қалыптастыруға мүмкіндік беретін 
өнім жоғары бағалауға лайық екенін 
есте ұстаған жөн. Осы тұрғыдан 
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3.49- сурет. Интерьерге жарықтандыру 
құрылғыларын енгізу дизайнерлік шешімі

[https://is.gd/nzgHp3] 
 
 
 
 

 
 

3.50- сурет. Шаңсорғышты интерьерге 
енгізу 

[https://is.gd/cHtk32] 
 

алғанда, өнімдердің әртүрлі топтары 
әртүрлі бағалануы керек. Бұл сапа 
жағы интерьерде маңызды рөл 
атқаратын өнімдер үшін өте 
маңызды: Тұрмыстық техника, 
Өндірістік жабдықтар, станоктар 
мен машиналар [53]. 

Мұнда келесі тармақтарға 
назар аудару керек: 

- пішін табиғаты, стилі және 
басқа да интерьер элементтерімен 
қаншалықты үйлесімді болуы 
мүмкін (сурет 3.49); 

- осы бұйымды немесе заттар 
тобын пайдаланудағы нұсқалық 
мүмкіндіктер, біріздендіру 
талаптарын, өлшемдердің 
келісімділігін және т. б. есепке алу, 
әсіресе бір-бірімен тікелей көршілес 
элементтер үшін, мысалы, 
секциялық жиһаз, радио және 
телекомплекстер үшін; 

– шағын өлшемді өнімдерді-
шаңсорғыштарды, электр жылыту 
құрылғыларын талдауға осы өнімнің 
интерьердегі орны қандай және ол 
қоршаған орта элементі ретінде 
қандай дәрежеде қатысатындығы 
тұрғысынан қарау керек.  

Тоңазытқыштар, кір жуғыш 
машиналар, теледидарлар үшін 
қоршаған ортамен қарым – қатынас 
мәселелері пішіннің табиғаты, оның 
стилі, осы заттардың бір жағдайда 
жиһазбен, екінші жағдайда 
сантехникалық жабдықтармен 
байланысы және т.б. тұрғысынан 
жан-жақты қарастырылуы керек 
(сурет 3.50). Мысалы, көлік 
тақырыбы болған кезде ортаны 
анықтау әлдеқайда қиын. Олар үшін 
қоршаған орта-бұл көше, табиғи 
орта және т.б. (сурет 3.51). 
Қоршаған ортаның үнемі өзгеруін 
дизайнер ескеруі керек. Мұнда оның 
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3.51- сурет. «BMV VIJN NEKST 100» 
болашақ автомобиль  
[https://is.gd/cHtk32] 

 
 
 
 
 
 
 

3.52- сурет. Ас үйді соматографиялық 
талдау 

[https://is.gd/lhHJSU] 
 

талаптары, пішіннің масштабы, 
"көрінуі", оның ақпараттылығы және 
т. б. сияқты мәселелерді ескеру 
қажет. 

Нысанның барлық 
элементтерінің объектінің 
мақсатына сәйкестігін анықтау үшін 
сызықтардың тегістігі мен 
нақтылығы, әр құрылымдық 
элементтің көлемі, тереңдігі және 
эргономикасы қарастырылады, бұл 
өнімнің толық пішінін жасайды. 
Көркемдік-конструкторлық талдау 
құрылымды оның барлық таза 
техникалық параметрлері 
тұрғысынан қарастыруды 
қамтымауы керек. Сындарлы шешім 
бізді қызықтыруы керек, себебі 
дизайн өнімді пайдалану тәсілін 
анықтайды, оның жұмысына 
байланысты, сонымен қатар 
дизайнер пішіннің құрылымдық 
негізге сәйкес келуіне қаншалықты 
қол жеткізді (сурет 3.52). 

Затты құрылымдық 
ұйымдастырудың жалғасы ретінде 
пішіннің даму логикасы. Дизайн 
оның құрылымы тұрғысынан 
қарастырылуы керек. Бұл" тығыз", 
қаныққан құрылым болуы мүмкін, 
мысалы, сағат механизмі, ол 
объектінің пішінін алдын-ала 
анықтаған кезде. Бірақ мүлдем басқа 
сипаттағы кеңістіктік күрделі 
құрылым болуы мүмкін. Бұл 
жағдайларда пішін мен құрылымның 
байланыстары әртүрлі. Бірақ бұл 
жағдайда да, жағдайларда да 
талдаудың міндеті-құрылымның 
пішінінің сәйкестігін немесе сәйкес 
еместігін, құрылымның 
құрылымдық "массасын" 
анықтайтын, оны тұтынушыға 
"беретін" пішіннің қисындылығын 
анықтау (сурет 3.53). 
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3.53- сурет. Дизайнер Роберт Майкуттың 
"Whaletone" дизайнерлік рояльі 

[https://is.gd/N7aTDq] 

3.54- сурет. Көп деңгейлі төбені 
қолданудағы сәтсіз түс схемасының 

мысалы 
[https://is.gd/Afip4a

Құрылымның тектоникасы 
түрінде анықтау (пішіннің 
тектоникаға сәйкестігі). Форманы 
ондағы Тектониканың қаншалықты 
дұрыс көрсетілгені тұрғысынан 
қарастыру керек (пішіннің 
тектоникалық ақиқаты). Негіздегі 
өкпені өкпе түрінде ашу керек, ал 
ауырды өкпе ретінде киюге 
болмайды, қабығы жұқа және 
серпімді монолитке ұқсамауы керек. 
Мұнда бағалау критерийі көбінесе 
пішіннің пластикасын жасаудағы 
дұрыстық, пластикалық зерттеудің 
объектінің шынайы, объективті 
құрылымы мен материалына 
сәйкестігі болып табылады. 

Кез-келген формадағы 
композициялық шешімнің негізгі 
өлшемі, қаншалықты қарапайым 
немесе күрделі болса да, оның 
тұтастығы болып табылады. 

Бұл жағдайда форманы 
құрудың конструктивті логикасы 
және оның тектоникасы мәселелері 
ерекше маңызды. Композициялық 
шешімді талдай отырып, пішіннің 
тұтастығын қарастырып, оның 
тақырыпта қаншалықты қол 
жеткізілгенін немесе қол 
жеткізілмегенін көзбен анықтай 
отырып, содан кейін композициялық 
кемшіліктердің себептерін кезең-
кезеңімен шешу керек (сурет 3.54). 
Қандай да бір жағдайда пішіннің 
тұтастығына қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін композиция 
құралдарына жүгініп, олардың қалай 
қолданылғанын көру керек. Тұтас 
алғанда пішіннің және оның 
жекелеген бөліктерінің масштабы 
сияқты мәселелер де қарау пункттері 
болуы тиіс. Бұл ретте "зат – орта" 
байланысы ғана бұзылған кезде 
заттың ауқымдылығы 
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3.55- сурет. "Адам-зат" байланысын 
бұзудың жарқын үлгілері 

[https://is.gd/9dIov6] 

"зиянсыз"сипатта болмайтынын есте 
ұстаған жөн. Тақырып жалпы 
масштабтан "түседі" деп айтылады. 
Бірақ масштаб "адам – объект" 
байланысы бұзылған кезде 
әлдеқайда маңызды кемшіліктердің 
себебі бола алмайды (сурет 3.55). 
Егер көлем кеңістік жағынан күрделі 
болса, онда, ең алдымен, 
композициялық тұрғыдан тым 
бөлек, негізгі бөлікке бағынбайтын 
бөліктердің пайда болуына назар 
аудару керек [54].  

Бұл әсіресе көлемнің жеке 
бөліктерінде тәуелсіз тым күшті 
композициялық осьтер болған кезде 
немесе жеке бөліктердің пішіні 
пішіннің қалған бөліктерімен 
біртұтас тұтасқа қосылмаған 
жағдайларда айқын көрінеді. 
Мысалы, шағын құрылғылардың 
басқару элементтері 
антропометриялық деректерді 
ескермейтін өлшемдерге ие және 
"адам үшін"таңдалмайды. Осылайша 
олар пайдалану үшін ыңғайсыз 
болады.  

Тəжірибелік тапсырмалар 
№ 1 тапсырма.  
Microsoft Word, Microsoft Power Point немесе Corel Draw компьютерлік 

бағдарламаларын қолдана отырып, "бастапқы жағдайды талдау" кестесін 
жасаңыз. Өнеркәсіптік өнімдерден талдау объектісін таңдаңыз (шамамен.: үстел 
шамдары, шаңсорғыштар, смартфондар, Автомобильдер және т.б.) бірінші 
бағанға атауларды, компанияны және объектілердің моделін (5-тен 7-ге дейін 
нысанды табыңыз), фотосуреттерінің екінші бағанына, үшінші бағанына 
салыңыз. олардың сипаттамасы. 

№ 2 тапсырма.  
"Бастапқы жағдайды талдау" кестесін толтыруды жалғастырыңыз (№1 

Тапсырма). Үшінші, төртінші және бесінші бағандарда олардың сипаттамаларын 
жазыңыз, бағандар саны объектілердің қанша сипаттамасына (салмағы, 
өлшемдері, қуаты, түсі және т. б.) байланысты болады.) 

№ 3 тапсырма.  
"Бастапқы жағдайды талдау" кестесін толтыруды жалғастырыңыз (№1 

Тапсырма). Таңдалған нысандардың сызбаларын, кескіндерін, сызбаларын тауып, 
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кестеге салыңыз 
№ 4 тапсырма.  
"Бастапқы жағдайды талдау" кестесін толтыруды жалғастырыңыз (№1 

Тапсырма). Таңдалған объектілердің сипаттамаларын салыстырыңыз, оларды 
талдаңыз, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін сипаттаңыз. 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Өнеркәсіптік дизайн объектілерін жобалау кезінде қандай ақпаратқа көп 

көңіл бөлу керек? 
2. Функционалдық талаптарды талдау-бұл… 
3. Қалыптастыру негізі қандай факторларға байланысты? 
4. Неліктен адамның қоршаған ортамен байланысын анықтау керек? 
5. Дизайнер өз объектісін қоршаған ортаға енгізу кезінде қандай 

талаптарды орындауы керек? 
6. Көркемдік және конструктивті талдау қандай сұрақтарды қамтуы керек?  
7. Кез-келген нысандағы композициялық шешімнің негізгі өлшемі қандай? 
8. "Адам – зат" байланысының бұзылуына мысал келтіріңіз. 
 
 
3.5. Өнеркәсіптік өнімдердің дизайнын жасау кезінде композиция 

заңдарын қолдану 

 

 
 

3.56- сурет. Керамикалық сервиз 
[http://www.profposuda.ru/series_gallery/90

/1.jpg] 

 

Композиция-бұл 
заңдылықтарды сипаттайтын және 
көркемдік жолмен жұмыс жасау 
процесінде қолданылатын нақты 
әдістер мен құралдарды ашатын 
ғылыми пән. Өнеркәсіптік өнім 
заттардың мақсатына сәйкес келетін 
және бөліктер мен тұтас үйлесімді 
бірлікті қамтамасыз ететін 
Функционалды және конструктивті 
байланыстарға ие болуы керек. 
Көлемдік-кеңістіктік құрылымның 
бес түрін ажыратуға болады: 

- Тұтас көлемі бар, дамыған 
ішкі кеңістігі жоқ композициялар 
(сурет 3.56). 

- Тұтас көлемді және адам 
үшін тікелей жұмыс істемейтін ішкі 
кеңістігі бар заттар (сурет 3.57).  

- Адам тікелей қолдана алатын 
көлем мен ішкі кеңістігі бар көлемді-
кеңістіктік құрылымы бар өнімдер 
(сурет. 3.58).  
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3.57 сурет – Бұрамашегені бұрағыш 
 
 
 
 
 

 
 

3.58- сурет. Ferrari автомобильінің 
интерьері 

[https://is.gd/a4Avhh] 

 
 
 

 
 

3.59- сурет. HYUNDAI Экскаваторы 
[https://is.gd/unxuZl] 

 
 

- Тұрақты ішкі және өзгеретін 
сыртқы көлемдері бар композициялар 
(сурет 3.59).  

- Тек ішкі кеңістігі бар 
композициялар, мысалы, тұрғын үй, 
өндірістік немесе қоғамдық 
ғимараттардың жеке бөлмелері (сурет 
3.60).  

Өнеркәсіптік дизайндағы 
композицияның негізгі принциптері: 
тектонизм; ұтымдылық; органикалық; 
бейнелеу; тұтастық. 

Тектонизм-бұл құрылыс 
пішінінің сәйкестігі. Тектоника 
заңдылықтары құрылымдар мен 
материалдардың логикасын көрсетеді 
және механика, Материалдардың 
кедергісі, серпімділік теориясы және 
т. б. заңдарына сүйенеді. 
Тектоникалық жүйелердің үш түрі 
бар:  

- Монолитті жүйелер, яғни 
белгілі бір материалдан жасалған 
құрылымдар негізінде құрылған 
жүйелер (сурет. 3.61). 

- Торлы жүйелер және 
кеңістіктік тірек конструкцияларына 
негізделген қабық типіндегі жүйелер 
(сурет. 3.62). 

- Әр түрлі материалдардан 
(ағаш, металл, пластмасса) монолитті 
және құрастырмалы құрылымдардан 
құралған рамалық жүйелер (сурет. 
3.63) [55]. 

Композицияның қасиеттері. 
Форма мен мазмұнның бірлігі келесі 
компоненттерден тұрады: 
функционалды; эксплуатациялық 
(қоршаған ортаның әсері); 
эмоционалды (белгілі бір 
эмоционалды қатынасты құру). 
Шешімнің сипаты осы өнімнің не 
үшін арналғанын нақты оқуы керек. 
Пайдалану орындылығы қоршаған 
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3.60- сурет. Ас үй интерьері 
[https://is.gd/haVmZS] 

 

 
 3.61- сурет. Пластикалық жәшіктер 

[https://images.ru.prom.st/398939167_w640
_h640_398939167.jpg] 

 
 

 
 

3.62 сурет - Тескіш 
[https://is.gd/PJ7IZO] 

 

орта пішінінің сипатына және осы 
өнім пайдаланылатын нақты ортаға 
әсерін анықтайды.  

Композицияның тұтастығына 
қол жеткізудің негізгі шарты 
абсолютті мөлшерде және үлкен 
көлемде шешілуі керек, екінші, 
бағынышты-ұсақ, бөлшек. Ең 
бастысы композицияның ортасында 
орналасуы керек; барлық басқа 
бөліктер фокусталуы, орналасуы, 
ығысуы, бөлшектердің жылдам 
ырғағы немесе пішіннің 
асимметриясы бойынша негізгі 
бағытқа тартылуы керек.  

Композицияның тұтастығына 
қол жеткізу шарттары-бұл объектінің 
жалпы көлемдік-кеңістіктік 
құрылымын құру, оның жеке 
бөліктерінің жалпы формасы мен 
формалары белгілі бір логикаға 
бағынуы керек. Барлық бөлшектер 
мен бөлшектердің формаларының 
пластикалық тұтастығын қамтитын 
барлық элементтердің біртұтас 
стилистикалық шешімі, оларды "бір 
кілтте"түсіндіру.  

 
Композиция құралдары. 

Симметрия және асимметрия.  
Симметрияның үш негізгі түрі 

бар: 
- айналы (сурет.3.64);  
- осьтік (сурет. 3.65); 
- бұрандамалы (сур. 3.66). 

Айна симметриясы осьтің және 
айнаның болуын білдіреді, яғни. бір 
және екінші жағынан толық 
шағылысу. 

Осьтік симметрия осьтік 
бөлімдердегі геометриялық 
фигуралардың теңдігіне байланысты 
және фигураның симметрия осьіне 
қатысты айналуы арқылы қол 
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3.63 - сурет. "Қарлығаш" пойызы,  
өндірушісі Siemens AG  
[https://is.gd/RR4HST] 

 
 
 

 
 

3.64- сурет. Айна симметриясының үлгісі
[https://is.gd/XG3Okg] 

 
 
 

 
 

3.65- сурет. Осьтік симметрия үлгісі 
[https://is.gd/CenZwU] 

 
 

жеткізіледі. 
Спиральды симметрияға 

тұрақты бұрыштық жылдамдықпен 
қозғалмайтын ось айналасындағы 
сызықтың немесе жазықтықтың 
айналмалы қозғалысы және сонымен 
бірге ось бойымен аударма қозғалысы 
нәтижесінде қол жеткізіледі. 

Композициялық тепе-теңдік. 
Композициялық тепе-теңдік 
элементтердің қарапайым теңдігіне 
сәйкес келмейді және композицияның 
негізгі массаларының оның центріне 
қатысты таралуына байланысты. 
"Композиция орталығы" ұғымы 
барлық элементтер арасындағы 
негізгі, маңызды байланыстардың 
шоғырлану орны ретінде 
түсіндіріледі, әдетте, бұл тақырыптың 
семантикалық орталығы [56]. 

Статикалық және динамикалық 
(сурет 3.67). 

Статикалық заттар-бұл айқын 
центрі және симметрия осьі бар 
заттар.  

Динамикалық біржақты және 
белсенді бағытталған деп саналады. 

Ырғақ. 
Метроырғақты қатынастар-бұл 

метр мен ырғақ негізінде 
үйлесімділік, композиция 
бөліктерінің орналасуында тұрақты 
тәртіп орнатуды қамтиды. Мұндай 
тәртіпті сақтау үшін формада кемінде 
үш элемент болуы керек. 

Монотондылықты жою 
композициядағы әртүрлі 
құрылымдардың бірнеше метрикалық 
қатарларын біріктіруге, элементтер 
топтарын метрикалық қатарға бөлуге, 
топтар арасындағы разрядтарды 
белгілеуге, оған екпіндерді қосу 
арқылы метрикалық қатарларды 
"жандандыруға", сондай-ақ 
қайталанатын элементтердің жеке 
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3.66 - сурет. Бұрандалы симметрия үлгісі
[https://is.gd/4UYLlE] 

 

 
3.67-сурет. Заттың статикалық және 

динамикалық үлгісі 
[https://is.gd/P5xVGV] 

 
 
 

 
 

3.68- сурет. Интерьер дизайнындағы 
ырғақтың үлгісі 

[https://is.gd/Q2sxv7] 
 

қасиеттерін өзгертуге ықпал етеді.  
Әрі қарай, дизайндағы 

композицияның кейбір әдістері мен 
заңдылықтарын қарастырамыз. 
Композиция заңдылықтарының бірі-
ырғақ. Ырғақ композиция 
элементтерінің қасиеттерінің біркелкі 
өзгеруіне негізделген. Ритмнің 
элементтері, орналасудың айқын 
кездейсоқтығымен, белгілі бір 
жолмен реттелген (сурет 3.68). Егер 
Тапсырыс мүлдем болмаса, 
композиция ыдырайды. 

Модульдік жүйе. Дизайнда 
"модуль" ұғымы негізінен 
дизайнердің қызметі қандай-да бір 
түрде үй-жайлардың жабдықтарымен 
немесе бірыңғай элементтерден 
жабдық өндірумен байланысты 
болған кезде кездеседі (сурет 3.69).  

Пропорция және пропорция.  
Дизайнға қатысты 

пропорциялар белгілі бір жазықтықта 
тік және көлденең элементтерді 
салыстыруды қамтиды.  

Масштаб және масштаб.  
Дизайнерге адамға және 

қоршаған ортаға сәйкес келетін 
нәрсені жасау үшін масштаб қажет. 

Өнімнің масштабын 
пропорциялармен, сондай – ақ 
адамның көлемімен байланыстыру 
үшін Ле Корбюзье адамның өсуіне 
қатысты "модуль" математикалық 
шкаласын жасады-1829 мм. Модуль 
шкаласының негізін адам денесінің 
пропорциялары құрайды. Олар 
құрылыстың бастапқы өлшемдері 
болып табылады, сәулет элементтерін 
адам фигурасына сәйкес 
орналастыруға мүмкіндік береді [55]. 

Контраст, нюанс және 
сәйкестік.  

Кеңістікті ұйымдастыру 
жүйесін біз сапалы градациялардың 
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Сурет 3.69- сурет. «Prisma» модульдік 
дивандары 

[https://is.gd/Nvni4V] 

3.70-сурет. Нюанс үлгісі 
 [https://is.gd/xujlpc] 

3.71- сурет.Интерьердегі кереғарлық 
[https://is.gd/BwL1ru] 

ауысуы ретінде қабылдаймыз. Бұл 
контраст, нюанс, жеке бас.  

Сәйкестік-бұл әр түрлі 
формалардағы бір немесе бірнеше 
объективті қасиеттердің теңдігі, 
сәйкестігі. Бұл объектінің статикалық 
белгісі;  

Нюанс-формалардағы 
қасиеттердің шамалы 
айырмашылығы, олардың 
ұқсастықтары айырмашылыққа 
қарағанда айқын көрінеді. Бұл белгі 
динамикаға ұмтылатын пішінді 
сипаттайды (сурет 3.70);  

Кереғарлық-формалардағы 
қасиеттердің күрт айырмашылығы, 
яғни айырмашылық контраст ретінде. 
Кереғарлық -бұл пішіннің айқын 
динамикасы. Кереғарлық пішіннің 
қасиеттерін ерекше көрсетеді, оларды 
әсерлі етеді (сурет 3.71). 

Кеңістіктік нысанды 
ұйымдастырудың барлық басқа 
формалары сияқты, жеке бас, нюанс 
және контраст ерікті түрде таңдалған 
қатынастар бола алмайды. Олардың 
таңдауы функция мен дизайн 
мүмкіндіктеріне негізделген 
кеңістіктік құрылыммен анықталады. 
Бұл үш ұғым дизайндағы 
композицияның мазмұнын білдіреді. 

Тəжірибелік тапсырмалар 
№1тапсырма.  
Microsoft Word, Microsoft Power Point немесе Corel Draw компьютерлік 

бағдарламаларын қолдана отырып, "кеңістіктік құрылымның түрлері" кестесін 
жасаңыз. Беттің көлемі 420х297мм (А3 форматы, ландшафтық бағдар). Кестені 
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бес бағанға бөліңіз: 1. "Тұтас көлемі бар, дамыған ішкі кеңістігі жоқ 
композициялар"; 2. "Тұтас көлемді білдіретін және адам үшін тікелей жұмыс 
істемейтін ішкі кеңістігі бар заттар"; 3 "адам тікелей пайдалана алатын дамыған 
көлемі мен ішкі кеңістігі бар көлемдік-кеңістіктік құрылымы бар бұйымдар"; 4 
"тұрақты ішкі және өзгермелі сыртқы көлемдері бар композициялар"; 5 "тек ішкі 
кеңістігі бар композициялар". Әр түрдің астында өнеркәсіптік дизайн 
объектілерінің тиісті суреттерін тауып, салыңыз. Әр бағанда кемінде төрт сурет 
болуы керек. 

№2 тапсырма.  
Microsoft Word, Microsoft Power Point немесе Corel Draw компьютерлік 

бағдарламаларын қолдана отырып, "статикалық/динамизм" кестесін жасаңыз. 
Беттің көлемі 297х420 ММ (А3 форматы, кітап бағдары). Кестені екі бағанға 
бөліңіз: 1. "Статикалығы"; 2. "Қарқындылығы". Әр көріністің астында 
өнеркәсіптік дизайн объектілерінің тиісті суреттерін тауып, салыңыз. Әр бағанда 
кемінде бес сурет болуы керек. 

№3 тапсырма. 
Microsoft Word, Microsoft Power Point немесе Corel Draw компьютерлік 

бағдарламаларын қолдана отырып, "Контраст, нюанс және ұқсастық" кестесін 
жасаңыз. Беттің көлемі 420х297мм (А3 форматы, ландшафтық бағдар). Кестені 
үш бағанға бөліңіз: 1. "Контраст"; 2. "Нюанс"; 3"Сәйкестік". Әр түрдің астында 
өнеркәсіптік дизайн объектілерінің тиісті суреттерін тауып, салыңыз. Әр бағанда 
кемінде төрт сурет болуы керек. 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Өнеркәсіптік өнімнің негізгі функциялары қандай болуы керек? 
2. Көлемдік-кеңістіктік құрылымның қандай түрлерін білесіз? 
3. Тектоникалық дегеніміз не? 
4. Тектоникалық жүйелердің түрлері қандай? 
5. Форма мен мазмұнның бірлігі қандай компоненттерден тұрады? 
6. Айна, осьтік және бұрандалы симметрия дегеніміз не? 
7. "Композиция орталығы" ұғымы нені білдіреді? 
8. Заттың статикалығы немесе динамикалығы дегенді қалай түсінуге болады? 
9. Метроритмиялық ара қатынасы – дегеніміз… 
10. Модульдік жүйе нені білдіреді? 
11. Ле Корбюзье "Модулінің" негізі қандай пропорциялар? 
12. Жүйелерге анықтама беріңіз:" контраст"," нюанс","сәйкестік". 
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3.6. Макеттерде шығармашылық идеяларды жүзеге асыру 
 

 
3.72- сурет. Маргарита Гонзага сәулетші 
Антонио Мария Вианидің қолынан Сент-

Урсула шіркеуінің моделін алып тұр, 1615.
 Доменико Фетти [https://is.gd/p39WkF] 

 
3.73-сурет. Тарихи сәулет көрмесіндегі 

Смольный монастырының макеті. 
[https://is.gd/k9tSiv] 

 
3.74 - сурет. «Исаак соборы» 

[https://is.gd/bdsUV8] 
 

Макеттеу-бұйымдарды, 
олардың бөліктері мен бөлшектерін 
көлемді жобалау әдісі мен процесі. 
Орналасу дизайнерге жасалған 
нысандар туралы көрнекі ақпарат 
береді және жобалау процесінің 
жобалық тапсырманың шарттарына 
сәйкестігі туралы қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді. Сызбалық 
дизайнмен салыстырғанда орналасу 
жаңа өнімді жасау процесін едәуір 
қысқартады-әзірлеу мерзімі 
қысқарады және өнімнің сапасы 
жақсарады. 

Ежелгі дәуірден бастап макет 
кең қолданысқа ие болды (сурет 
3.72). Қайта өрлеу, барокко және 
классицизмге қатысты сәулет 
құрылымдарының белгілі үлгілері. 
XVIII-XIX ғасырлардағы орыс 
сәулетшілері. Растрелли В. В. (1700-
1771) (сурет 3.73), Баженов В.И. 
(1738-1799), том де Томон (1760-
1813), Монферан А. А. (1786-1858) 
(сурет 3.74) кеңінен қолданды 
макеттеу [56]. 

Орналасуда негізгі 
пропорциялар, бөлшектердің 
масштабы, мүмкін визуалды 
бұрмаланулар тексерілді. Көбінесе 
макеттер алынып тасталды. Бұл 
жағдайда, олар бойынша болады 
жорамалдауға ғана емес, сыртқы 
түріндегі құрылыстар, бірақ және 
туралы оның интерьерінде (сурет 
3.75). 

Макет-жобаланатын 
бұйымның ерекшеліктерін бағалауға 
мүмкіндік беретін объектінің 
көлемді материалдық бейнесі 
(көлемдік-кеңістіктік құрылымы, 
бетінің фактурасы, өлшемдері, 
пропорциялары, жұмыс істеуі және 
т.б.). Орналасулар нақты өнімге 
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3.75- сурет.Микеланджелоның "Әулие 

Петр соборының күмбезі" макеті, 1560 ж. 
[https://i.pinimg.com/originals/dc/0d/be/dc0d

be89ad88914def8fd51f0db1cffc.jpg.] 

3.76-сурет.Пойыздың жетекші вагоны 
концептінің макеті 

[https://is.gd/gIbRgE] 
 

 
3.77-сурет. Тұрғын үй кешенінің 

жиналмалы макеті 
[https://is.gd/yDZO56] 

жақындау дәрежесі, масштаб, 
қолданылатын материалдар және т. 
б. бойынша ерекшеленеді. 
Инженерлік және көркемдік 
тәжірибеде өнеркәсіптік өнімнің 
сыртқы түрін және оның кейбір 
функционалды қасиеттерін 
толығымен еліктейтін макет кейде 
модель деп аталады. 

Орналасу әзірлемелердің 
тиімді енгізілуін қамтамасыз етеді, 
себебі жұмысшылар мен мамандарға 
прототип дайын болғанға дейін 
жобалау процесінде болашақ өндіріс 
объектісін зерттеуге мүмкіндік 
береді (сурет 3.76). 

Дизайнның әртүрлі 
кезеңдеріндегі орналасудың рөлі 
бірдей емес және соған сәйкес оны 
жасау технологиясы анықталады 
және материал таңдалады. Бірінші 
кезеңде орналасудан оның 
бөліктерінің комбинациясының 
жалпы формасын немесе 
(прототиптің күрделі құрылымымен) 
беру қажет. Зерттеуге ыңғайлы болу 
үшін, кейбір жағдайларда оның 
құрамдас бөлігі және түсіну керек 
(сурет 3.77). 

Дизайн басында орналасу 
негізінен дизайнерлердің өздеріне 
арналған, сондықтан ол міндетті 
түрде сыртқы тартымдылыққа ие 
болмауы керек, бірақ оны құрайтын 
ішкі блоктар әртүрлі жолдармен 
қозғалуға, өзара орналасуын 
өзгертуге және біріктіруге қабілетті 
болуы керек (сурет 3.78). 

Қарапайым заттарды жобалау 
кезінде макеттердің беті ең жақсы 
шешім іздеуде оған бір немесе басқа 
пішін беру үшін икемді болуы керек. 
Дизайнер материалдың бір бөлігін 
кесуге немесе, керісінше, оны 
макеттің бетіне жабыстыруға, 
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3.78-сурет. Қала құрылысы макеті 

[https://is.gd/3AGm52] 

 
 3.79- сурет. Макет жасау процесі 

[https://is.gd/bwzOIU] 

3.80-сурет. "Макет түрлері" сызбасы 
 

 
3.81 - сурет."Мобильді тұрғын үй 

кеңістігінің тұжырымдамасы" жобасы 
 
 

жабыстыруға немесе желімдеуге 
қабілетті болуы керек (сурет 3.79). 
Эскиздік кезеңдегі орналасу белгілі 
бір дәрежеде шартты болуы керек 
болғандықтан, осы өнім табиғатта 
орындалатын материалдарды 
пайдаланбау керек [57]. 

Күрделі көлемді-кеңістіктік 
құрылымы бар заттарды жобалау 
кезінде материал опцияларды 
іздеуге көмектесуі керек. 
Бөлшектерді артикуляциялау және 
бөлу, көлемдік-кеңістіктік 
құрылымды өзгерту мүмкіндігін 
қамтамасыз ету қажет. Кейбір 
объектілердің құрылымы 
динамикалық модельдерді жасауды 
қажет етеді, себебі олардың жеке 
элементтерін біреуі екіншісіне 
қатысты жылжытқанда ғана тексеру 
керек. Орналасудың барлық 
нұсқалары жұмыстың соңына дейін 
сақталуы керек. Оларды салыстыру 
оңтайлы шешім табу процесінде 
қажет. 

Орналасудың екі түрі бар-
өңделмеген және таза. Орындалатын 
функцияларға байланысты 
орналасулар іздеу немесе 
демонстрация болуы мүмкін (сурет 
3.80). 

Жоба макеттері жұмыс немесе 
іздеу болып табылады. Олар әдетте 
жұмсақ материалдардан (пластилин, 
полистирол және т.б.) мұқият 
безендірусіз жасалады, демек атауы 
өрескел. Бұл макеттер дизайнер 
суретші мен өнімді жасауға 
қатысатын мамандардың бірлескен 
жұмысына арналған. Іздеу 
схемалары әр түрлі дәрежеде 
аяқталған және егжей-тегжейлі де, 
тұтастай алғанда да әр түрлі 
өзгерістерге мүмкіндік береді. Олар 
өндіріс технологиясы мен 
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3.82-сурет. "Мобильді тұрғын үй 
кеңістігінің тұжырымдамасы" 

демонстрациялық макеті 

3.83- сурет. 2НКГ65_35-125  сорғысының 
макеті 

[https://is.gd/LGZakd] 

3.84 - сурет. «Макет масштабы» кестесі 

Бұйымның 
көлемі, м2 

Орналасу 
масштабы 

1-2 1:1 

3- 9 1:5 

9-36 1:10 

36-150 1:20 

қолданылатын материалдар 
бойынша ең қарапайым (сурет 3.81). 

Іздеу орналасуынан кейін олар 
неғұрлым берік материалдан (гипс, 
оргшыны, шыны талшық, 
полистирол, ағаш және т.б.) 
жасалған соңғы орналасуға көшеді. 

Соңғы демонстрациялық 
макет-жоба бойынша жұмыс 
нәтижесі. Ол жобалау объектісі 
туралы толық түсінік беруі керек. 
Нысанның сыртқы формасы өнімнің 
мөлшері мен маңыздылығына 
қарамастан түпкілікті нақтылануы 
керек. Соңғы макеттерге сәйкес 
мамандар жобалау нәтижелерін 
өндірістік, экономикалық және 
тұтынушылық тұрғыдан бағалайды. 
Аяқтау үлгілері, әдетте, 
өзгертілмейді және стандарт ретінде 
сақталады (сурет 3.82). 

Кейбір жағдайларда макет 
міндетті түрде толық көлемде 
орындалуы керек. Бұл, ең алдымен, 
қол құралдарының барлық түрлеріне 
қатысты – медициналық,
өнеркәсіптік, тұрмыстық (сурет 
3.83). 

Орналасудың белгілі бір 
масштабын таңдау бірқатар 
себептермен анықталады, бірақ 
дизайнның әр кезеңінің 
ерекшеліктері мен таңдалған 
масштаб арасындағы сәйкестік 
сақталуы керек. Сондықтан, 
алдымен кішігірім масштаб 
қабылданады, ал жоба бойынша 
жұмыс істеген сайын, өнімнің 
орналасуы аяқталғаннан кейін олар 
үлкенірек масштабқа ауысады. 
"Таза" орналасудың масштабы 
объектінің нақты көлеміне және оны 
жүзеге асырудың практикалық 
мүмкіндіктеріне байланысты 
таңдалады. Сіз өнімнің көлеміне 
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3.85- сурет. 3D фургон қаңқасының моделі 
 
 
 

 
3.86-сурет. 3DS Max бағдарламасында 

материалды қолдану 
[https://anrotech.ru/wp-

content/uploads/2019/11/preview-blog-38-
04.jpg] 

 
 

 
 

3.87-сурет.3D принтерде бұйым жасау 
[https://is.gd/SNuJi1] 

 
 

байланысты орналасу масштабын 
таңдаудың келесі шартты 
ұсыныстарын орындай аласыз (сурет 
3.84). 

Орналасу масштабы 
Олар үшін эргономикалық 

сипаттамалар шешуші болып 
табылады. Мұнда ең бастысы-
оларды әртүрлі жағдайларда 
пайдалану ыңғайлылығы, сондықтан 
мұндай өнімдерге арналған пішінді 
іздеу толық көлемде жасалған 
макеттерде жақсы тексеріледі. 
Құралдарды жобалау кезінде 
"мастер-макеттер" немесе "мастер-
модельдер" жасалады, онда өнімнің 
салмағын бөлу және оның ауырлық 
центрінің орналасуы дәл 
шығарылады. Әрине, бұл өнімдердің 
соңғы орналасуы 1:1 масштабында 
орындалады (ыдыс-аяқ, 
жарықтандыру құралдары, ас үйге 
арналған кішігірім заттар сияқты). 
Жобаланған өнімнің сериялық 
маңызы зор. Бұйымның 
эргономикасы мен әрлеуі макетте 
жасалады, бұл өнімнің сыртқы түрі 
туралы толық түсінікке қол 
жеткізуге мүмкіндік береді. 

Компьютерлік графика макетті 
қолмен жасаудың көп уақытты 
қажет ететін процесін сәтті 
алмастыра алады. Виртуалды 
компьютерлік орналасуды қолдану 
объектіні көркем жобалауға кететін 
уақытты едәуір қысқартады және 
кейбір жағдайларда нақты 
физикалық орналасуларды 
дайындаудан бас тартуға мүмкіндік 
береді (сурет 3.85). Виртуалды 
орналасу дизайнерге экранда 
жобаланған объектінің үш өлшемді 
ұқсастығын жасауға мүмкіндік 
береді, оны әр түрлі жағынан 
қарастыруға болады, дизайнды 
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3.88- сурет. Өнеркәсіптік 3D принтерде 

жасалған машина моделі 
[https://is.gd/nddn2u] 

 

 
 3.89- сурет. Лазерлік станокта ағаш кесу 

[https://is.gd/7A1rA5] 
 
 
 

 
 

3.90-сурет. Спорт кешені мен тұрғын 
үйдің қағаз макеттері 
[https://is.gd/0wRzg4] 

 

нақтылауға, өзгерістер енгізуге, 
электронды прототипте әртүрлі 
материалдарды – қағаз бен 
картоннан бастап металл мен 
керамикаға дейін қолдануға болады 
(сурет 3.86). 

Сонымен қатар, технологиялар 
мен 3D модельдеудің арқасында 
дамыған элементтерді лазерлік 
машиналарда кесуге немесе 3D 
принтерде басып шығаруға болады 
(сурет 3.87, сурет 3.88, сурет 3.89) 
[57]. 

Макеттерді жасау үшін қағаз, 
пластилин, көбік, ағаш, полистирол, 
оргшыны және басқа материалдар 
қолданылады 

Орналасу кезінде қағаз бен 
картон жиі қолданылады. Қағаз және 
картон макеттері арзан, жеңіл және 
өте берік. Керемет беріктігі бар және 
тез орнатылатын синтетикалық 
желімдерді қолдану қағаздың қисық 
беттерін модельдеуді жеңілдетті. 
Қағаз модельдерінің кемшілігі-қағаз 
модельдерінде келесі жұмыс кезінде 
түзетулер енгізу қиын. Сондай-ақ, 
қағаздың көмегімен бетінің қос 
қисықтығын беру қиын, қағаз моделі 
көбінесе тікбұрышты және 
цилиндрлік фигуралардың 
комбинацияларына негізделген. 
Бірақ, екінші жағынан, қағаз 
бірнеше блоктардан тұратын күрделі 
бұйымдарды жобалау кезінде 
ыңғайлы. Қағаздан кейін салыстыру 
және оңтайлы шешімді анықтау 
үшін әртүрлі дизайн нұсқаларын 
оңай модельдеуге болады (сурет 
3.90). Соңғы модельдеу сатысында 
қағазды қолданған кезде, объектінің 
сыртқы пішінін алдын-ала анықтау 
керек, яғни оны түзету кезінде 
қиындықтарды ескере отырып, 
мұқият жасалған сыпырғыштармен 



166
  

 

 

 
3.91- сурет. Картоннан жасалған макеттер 

[https://is.gd/kFkjn8] 

 

 

 
 

3.92- сурет. Пластилиннен жасалған 
макеттер 

[https://is.gd/PJEQhC] 

 

 

және кесулермен барлық егжей-
тегжейлі алдын-ала жобалау керек. 

Қағаздан сіз өнімнің негізін 
ғана емес, сонымен қатар оның 
әртүрлі бөліктерін де модельдеуге 
болады: дөңгелектер, доңғалақтар, 
тұтқалар, тұтқалар және т. б. 
Олардың қалыңдығы сенімді болуы 
үшін қағаз бірнеше қабатқа 
желімделеді. Көбінесе бүкіл макет 
күшті және аз деформациялануы 
үшін қағаз желімделеді. Мұны істеу 
үшін алдын-ала екі-үш қағаз 
қабатын желімдеп, қысқа уақытқа 
пресс астына қойыңыз. Егер сіз 
қағазды жібітсеңіз, онда оған 
кішкене рельефтерді сығып, 
пластикалық пішін бере аласыз. 

Макетте қағазбен қатар 
барлық сорттардың картоны кеңінен 
қолданылады (парақ және орам, 
борпылдақ және тығыз, қалың және 
жұқа) (сурет 3.91). Қағаз бен картон 
макеттерін жасаудағы 
айырмашылық шамалы, қалыңдығы 
мен сынғыштығына байланысты 
картонды бүгу қиынырақ, сондықтан 
иілу сызығы қарама-қарсы жағынан 
кесіледі. 

Қағаз бен картон макеттерінің 
кемшілігі-олар қысқа өмір сүреді, ал 
ылғалдың әсерінен олар ісінеді, 
бүлінеді және деформацияланады. 

Пластилин-дизайнның 
бастапқы кезеңінде жиі 
қолданылатын материал. Ол 
пластикалық, қажетті пішінді оңай 
қабылдайды және бекітеді, әртүрлі 
түстерде және әртүрлі қаттылықта 
болады. Өрескел орналасуларда 
жұмсақ пластилинді қолдану 
ыңғайлы, оған қажетті пішінді беру 
оңайырақ. Пішінді нақтылау кезінде 
қатты (балауыз) пластилинді 
қолдануға болады. Ермексазбен 
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3.93- сурет. Ағаштан жасалған макеттер 
[https://is.gd/89Mkhs, https://is.gd/3rWh02, 

https://is.gd/2Ine0f] 

жұмыс істеу үшін оны қыздыруға 
арналған құрылғы және күрделі емес 
құралдар жиынтығы (қырғыштар, 
дестелер, қашау, пышақ) болуы 
қажет. Материалды үнемдеу үшін 
орналасудың ортасын ағашпен, 
көбікпен толтыруға болады. Бұл 
толтырудың мөлшері өнімнің 
өзгермейтін бөлігінің мөлшеріне 
байланысты. Өнімнің ішкі 
құрылымы табылғаннан кейін, 
пластилин қабығы кесек болатқа 
қолданылады. Ол пысықталуда 
алады иілгіш аяқтау (сурет 3.92).  

Кеңістіктік құрылымдар мен 
жұқа бөлшектермен жұмыс жасау 
кезінде сымнан немесе металл 
шыбықтан арматура қолданылады. 
Кейбір жағдайларда, жобаланған 
объектінің негізі жоқ немесе күрделі 
құрылымы болған кезде, орналасуды 
үстелдің үстіне бекітілген ағаш 
штангаға бекітілген ілгектің 
көмегімен іліп қоюға болады. Бұл 
жағдайда орналасу бүйірден де, 
жоғарыдан да, төменнен де қол 
жетімді болады. 

Ағаш көбінесе әрлеу макеттері 
үшін қолданылады, себебі оны өңдеу 
қиын және іздеу жұмыстарына 
жарамсыз. Ағашқа кез-келген пішін 
беріліп, оның табиғи құрылымын 
сақтауға болады. Орналасу өнімге 
еліктеп, беті белгілі бір материалға 
сәйкес келуі керек болған кезде, 
ағаш мұқият өңделеді (шыбық, бояу, 
металлизация және т.б.) (сурет 3.93). 

Орналасу үшін жеңіл және 
ыңғайлы материал-бұл көбік. Ол 
іздеу және аяқтау макеттерін 
жасауға барады. Көбіктің барлық 
сорттары жақсы кесілген, 
жоспарланған және басқа 
материалдармен желімделген. Көбік 
құрылымы мұздатылған көбік 
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3.94-сурет. Полистиролдан жасалған 
медициналық жабдықтың макеттері 

[https://is.gd/0wRzg4] 
 

құрылымына ұқсайды. Жеңіл 
полистирол көбінесе толтырғыш 
ретінде қолданылады, ол негізгі 
материал ретінде жұмсақ 
ойыншықтар немесе үрленетін 
бұйымдар орналастырылған 
жағдайда ғана қызмет ете алады. 
Көбіктің неғұрлым берік және қатаң 
сорттары әртүрлі пішіндегі 
өнімдерді модельдеуге қызмет ете 
алады. Олар көбінесе күрделі беттері 
бар әрлеу макеттерін жасау үшін 
қолданылады (жол машиналары, 
медициналық жабдықтар) [58]. 
Полистиролдан жасалған макеттер 
үшін артық материалды алып тастау 
немесе жетіспейтіндерді жинау 
қарапайым міндет болып табылады. 
Тіпті қатты көбік сорттары 
пышақпен оңай кесіледі. 
Орналасудың құрамдас бөліктерін 
әртүрлі желімдердің көмегімен 
бекітуге болады. 

Қазіргі уақытта полимерлік 
материалдар (полистирол, оргшыны, 
целлулоид және т.б.) макеттеу 
практикасына мықтап кірді. Олар 
үлкен беріктікке ие, тегіс беті бар, 
уақыт өте келе деформацияланбайды 
және оңай желімделеді. Кейбір 
сыртқы ұқсастықтарға қарамастан, 
осы материалдардың барлығы 
өздеріне ғана тән қасиеттерге ие. 

Полистирол ақ және көк, 
жасыл және қызғылт сары түрлі 
реңктерде қол жетімді. Қалың 
парақтар арамен және арамен оңай 
кесіледі, жұқа қабықтарды 
қайшымен кесуге болады. 
Полистирол жақсы бүгіліп, 
штампыланады, ыстық суға бүгіліп, 
түрлі желімдермен желімделеді. 
Полистиролды кеңінен қолдану 
оның арзан бағасымен, өңдеудің 
қарапайымдылығымен және әртүрлі 
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3.95-сурет. Жарықтандыруды қолдана 

отырып, оргшыныдан жасалған макеттер 
[https://is.gd/Q6SuBu] 

 

 
 

маркалардың үлкен ассортиментімен 
түсіндіріледі (сурет 3.94).  

Органикалық шыны 
(оргшыны) - бұл оргшыны, 
химакрил, перспекс, акрил және т. б. 
сауда маркаларымен сатылатын 
термопластикалық мөлдір пластик. 
Бұл полистиролға қарағанда берік, 
бірақ макеттер үшін қымбат 
материал. Оргшынының беріктігі 
полистиролға қарағанда жоғары, 
бірақ пластикалық қасиеттері нашар: 
оргшыныты қайшымен кесуге 
болмайды – ол бұзылады; ол да 
нашар қалыптасады. Оргшыны 
жақсы өңделеді-ол фрезерленеді, 
бұрғыланады, тегістеледі, 
жылтыратылады және жақсы 
желімделеді. Дайын оргшыны 
макетін бояуға және металдандыруға 
болады. Оргшынының үлкен плюс-
бұл материалдың өзі жарқыраған 
кезде, бұл әдіс көбінесе ұсынылған 
макеттің көрінісі үшін қолданылады 
(сурет 3.95). 

Целлулоид берік және тұтқыр, 
оны қайшымен кесуге болады. 
Мөлдір немесе түрлі түсті боялған 
тақтайшалар түрінде қол жетімді. Ол 
икемді және икемді, ацетон мен 
желіммен жақсы жабысады. 
Целлулоидтың кемшілігі-оның 
жанғыштығы. 

Аяқтау модельдерін орындау 
үшін гипс жиі қолданылады. Аяқтау 
үлгісі дизайн процесінде табылған 
дайын модельге сәйкес жасалады: 
одан өрескел немесе кесек пішін 
алынып тасталады, содан кейін бұл 
пішін майланып, гипс құйылады. 
Орнатқаннан кейін пішін алынып 
тасталады және түпнұсқаны дәл 
қайталайтын алынған модель дайын 
болады. 

Көбінесе сыртқы қасиеттері 
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3.96- сурет. Астрономиялық кешендер 
мұражайының макеті 
[https://is.gd/Q6SuBu] 

 

мен механикалық қасиеттерін ескере 
отырып, әртүрлі материалдардың 
комбинациясы қолданылады. 3.96-
суретте әртүрлі материалдардан 
жасалған оқу астрономиялық 
кешенінің демонстрациялық макеті 
көрсетілген [24]. 

Материалдардың сәтті 
үйлесімімен макет қосымша 
ақпараттылыққа, кейде жаңа 
эстетикалық қасиеттерге ие болады. 
Әрбір жеке жағдайда 
материалдардың үйлесімі өздігінен 
шешіледі. Мұнда материалдың 
қасиеттерін көрсету және оны 
ұтымды пайдалану ғана емес, 
сонымен қатар автордың 
композициялық дизайнының мәнін 
макетте білдіру мүмкіндігі де 
маңызды. 

Өнімге белгілі бір сыртқы 
сипаттамаларды беру үшін – түстер, 
текстуралар-әр түрлі әрлеу 
материалдары (жабындар) жиі 
қолданылады. 

Белгілі бір материалды 
имитациялау қажет болған кезде, 
көбінесе оның негізгі сыртқы 
белгілері беріледі. 
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Тəжірибелік тапсырмалар 
№ 1 тапсырма. Көлемді үлгіні жасау 
1. 3.97 суретінен сызбаны А3 пішіміндегі қалың қағазға сызыңыз.

3.97- сурет. Көлемді өрнек сызбасы 

2. Кеңсе пышағымен, ішкі сызықтармен, парақтың бір жағынан нүктелі
сызықтар бойымен, екінші жағынан қатты етіп таяз кесулер жасаңыз (парақты 
кесіп алмау үшін кесектер терең болмауы керек).  

3. Қиып сызба бойынша сыртқы контуры 100х300мм.
4. Сурет 3.98-суреттегідей көлемді болатындай етіп қағазды бір жағынан

қатты, ал екінші жағынан нүктелі етіп бүктеңіз. 

3.98- сурет.Көлемді үлгіні жасау 

№2 тапсырма. Ритмикалық композицияны құру 
1. 3.100 суретінен сызбаны А3 пішіміндегі қалың қағазға сызыңыз.
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3.99- сурет. Ырғақты композиция сызбасы 

2. Сызбаны сыртқы контур бойымен кеңсе пышақпен кесіңіз.
3. Сызғыш бойымен көлденең қалың сызықтарды кесіңіз.
4. Жіңішке сызықтар бойынша, парақтың екінші жағынан пунктир

сызықтармен, басқа жағынан тұтас сызықтар бойынша терең емес кесік жасау 
керек (парақты тесіп өтпеу үшін кесіктер терең болмау керек). 

5. Қағазды бір жағынан қатты, ал екінші жағынан 3.100-суреттегідей
нүктелермен бүктеңіз. 

6. Өз композицияларыңызды ойлап табыңыз. Мысалдарды 3.101 суретте
қараңыз. 

3.100- сурет. Ырғақты композиция құру 
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3.101- сурет. Ырғақты композициялардың үлгілері 
№3 тапсырма.  
Ритмикалық элементтердің көмегімен көлемді пішінді қалыптастыру 
1. 3.102 суретінен сызбаны А3 пішіміндегі қалың қағазға сызыңыз.  
2. Сызбаны сыртқы контур бойымен кеңсе пышақпен кесіңіз. 
3. Шеңбер бойымен өтетін қалың сызықтарды кесіңіз. 
4. Жіңішке сызықтар бойынша, парақтың екінші жағынан пунктир сызықтармен, 
басқа жағынан тұтас сызықтар бойынша терең емес кесік жасау керек (парақты 
тесіп өтпеу үшін кесіктер терең болмау керек). 
5. 3.103-суреттегідей қағазды тіліктер бойынша, бір жағынан тұтас, ал екінші 
жағынан үзік сызықтар бойынша бүгіңіз. 

 

 
 

3.102- сурет. Көлемді пішін сызбасы 
 

3.103 – сурет. Ырғақты элементтер 
арқылы көлемді пішінді 

қалыптастыру 
 

 
 

№4 тапсырма. Қарапайым геометриялық денелер  
Текше 
1. 3.104 суретінен сызбаны А3 пішіміндегі қалың қағазға сызыңыз.  
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3.104- сурет. Текше жайылмасының сызбасы 

 
2. Сызбаны сыртқы контур бойымен кеңсе пышақпен кесіңіз. 
3. Ішкі сызықтар бойынша терең емес кесік жасау (парақты тесіп өтпеу 

үшін кесіктер терең болмау керек). 
4. Сызықтарды кесіктері бойынша бүгіңіз, "қанаттарына" ПВА желімін 

жағыңыз және текшенің ішкі бөлігіне жабыстырыңыз 
Цилиндр 
1. 3.105 суретінен сызбаны А3 пішіміндегі қалың қағазға сызыңыз.  

 
3.105- сурет. Цилиндр жайылмасының сызбасы 

 
2. Сыртқы контурлар бойымен сызбаны кеңсе пышақпен кесіңіз. 
3. Ішкі сызықтар бойынша терең емес кесік жасау (парақты тесіп өтпеу 

үшін кесіктер терең болмау керек). 
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4. 3.106 суретте көрсетілгендей, барлық кесулер бойынша сызықтарды 
бүгіңіз.  

 
3.106- сурет. Цилиндр жайылмасын жабыстыру схемасы 

 
Бүкіл цилиндр бойымен тік сызықтар оны шеңбер бойымен бүгуді 

жеңілдету үшін қажет.  
5. Барлық "қанаттарды" PVA желімімен және ішкі жағынан желіммен 

жабыңыз. 
 

 

 

3.107- сурет. Тапсырма 
нәтижелері 

3.108- сурет .Композиция үлгілері 

 
Барлық тапсырмаларды орындағаннан кейін, өткен материалды бекіту үшін 
техниканы бір-бірімен құрастыруға болады (сур. 3.108 үлгісі) 

 
Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Бұл макеттеу?  
2. Орналасудың қандай кезеңдерін білесіз? 
5. Соңғы демонстрациялық орналасу-бұл… 
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6. Демонстрациялық орналасу не үшін қажет? 
7. Орналасудың масштабы неге байланысты? 
8. "Мастер-модель", "мастер-модель"нені білдіреді? 
9. Технологияның дамуы макетке қалай әсер етеді? 
10. Органикалық әйнек дегеніміз не? Орналасуда оның қандай пайдалы 
қасиеттері бар? 

 
Қысқаша қорытынды 
 
Бұл бөлімде өнеркәсіптік өнімді жобалау әдістерінің жүйесі ашылған. Осы 

бөлімді зерттеу нәтижесінде студент техникалық эстетикалық қасиеттерді 
қолдана отырып, эргономикалық және антропометриялық ережелерді қолдана 
отырып, өнеркәсіптік өнімдерді жобалауды үйренеді, идея мен тұжырымдамадан 
бастап, 3D модельдеу арқылы жүктеу, сонымен қатар орналасу негіздерін 
үйренеді және шығармашылық идеяларды макетте жүзеге асыра алады. 

 
 
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

 
1. Быков 3.Н. и др. Художественное конструирование. Проектирование и 

моделирование промышленных изделий. – М.: Высшая школа, 1986. – 239 с. 
2. Нойферт Э. Строительное проектирование. Пер. с англ. Пер. с англ. Е. 

Прямостанова. – М.: Изд-во Архитектура-С, 2017. 
3. Покатаев В. П. Конструирование оборудования интерьера / Учебное 

пособие. Издание 2-е, переработанное. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. 
4. Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. – М., 1996. 
5. Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды: учебное пособие для вузов / В. 

Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич. – М.: Архитектура-С, 2003 
6. Рунге, В.Ф., Сеньковский, В.В. Основы теории и методологии дизайна: 

учебное пособие / В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский. – М.: МЗ-Пресс, 2003. – 252 с. 
7. Стасюк Н.Г. Киселева Т.Ю. Орлова И.Г. Основы архитектурной 

композиции. – М.: Архитектура-С, 2004. – 96 с. 
8. Шимко В. Т., Гаврилина А. А. Типологические основы проектирования 

архитектурной среды. / Уч. пособие. – М.: «Ладья», 2000. 
  

Электрондық ресурстар 
1. https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrotehnika/3d-printery/ 
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4 -БӨЛІМ. ЖОБАНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ДИЗАЙНЫН ОРЫНДАУ 
 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар: 
1) дизайн-жобаның кезеңдерін орындау. 
2) бұйымды немесе нысанды дайындаудың технологиялық картасын 

әзірлеуге міндетті. 
3) материалда дайындау технологиясын ескере отырып, бұйымның 

конструкциясын әзірлеуге міндетті. 
4) материалдарды олардың қалыптастырушы қасиеттерін ескере отырып 

қолдануға міндетті. 
5) дизайн объектісінің эталондық үлгілерін немесе оның жеке элементтерін 

(курстық жоба) орындауға міндетті. 
 
Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер өнердің барлық 

түрлерінің негіздерін жүйелі түрде үйрену, теориялық материалды талдау және 
жүйелеу дағдыларын игеруі керек және әртүрлі техникадағы әртүрлі 
нысандарды бейнелей білуі керек және өнеркәсіптік дизайндағы негізгі 
композициялық заңдарды түсінуге дайын болуы керек. Эскиздік 
композицияларды сурет пен кескіндеменің әртүрлі техникасында әлемдік 
өнердің тарихына және қазіргі заманғы дамуына енуді ескере отырып орындау 
мүмкіндігі қажет. 

 
Қажетті оқу құралдары: 
А4 парақтары, сызғыш, дербес компьютер, пернетақта, тінтуір, монитор, 

А4 принтері, эскизге арналған альбом, қарындаш бақылау қағазы, қарапайым 
және түрлі-түсті қарындаштар, қара түсті гельді қаламдар немесе роликтер, 
скейтбордтарға арналған маркерлер. Көлемі 55*70 см созылған қағазбен зембіл. 

Бағдарламалық жасақтама: интернет-шолғыш, MS Office (Word & Excel), 
Corel Draw. 

 
Кіріспе 
Бұл бөлімде қалыптаудың заңдылықтары мен принциптері; 

материалдардың ассортименті, қасиеттері, сынау және сапасын бағалау әдістері; 
материалдарға қойылатын технологиялық, пайдалану және гигиеналық талаптар; 
көркем-конструкторлық талдау: бастапқы жағдайды зерттеу және жобалау 
объектісінің құрылысы; жобалауды конструкторлық қамтамасыз етуге арналған 
бастапқы деректер; сызбаларды ресімдеу жөніндегі негізгі мәліметтер; 
технологиялық картаны жасау тәртібі сипатталады. 
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4.1. Қазіргі заманғы материалдар және олардың қалыптастырушы 
қасиеттері 

 
 

 4.1- сурет. А.К. Буров, кеңестік 
сәулетші, өнертапқыш инженер, 

сценограф, дизайнер. 
КСРО Құрылыс және сәулет 

академиясының корреспондент-мүшесі 
(1957 жылдан бастап), техника 

ғылымдарының докторы. 
[https://ru.wikipedia.] 

 
4.2-сурет. Темір кеніне арналған 

шикізат 
[https://www.metaltorg.ru/analytics/ores/?id

=550] 

 

 
Сурет 4.3- сурет. Ағашқа арналған 

шикізат. 
[http://agatis.bioua.net] 

 

Материалдардың негізгі 
қасиеттері. 

Белгілі сәулетші А. К. Буров 
былай деп жазды: «Жоғары өнердің 
үлгілерін берген барлық дәуірлерде 
материал көркемдік бейнені ашудың 
құралдарының бірі болып табылады, 
өнер туындысының техникасын 
анықтайды және өзінің 
технологиялық қасиеттерін сақтай 
отырып, көркемдік 
экспрессивтіліктің құралы ғана емес, 
элементі де болады»  (сурет 4.1) [60].

Сұлулық ұғымы тек 
қалыптастырушы элементтерден 
ғана емес, сонымен қатар олардың 
тактильді қасиеттері, түсі, 
өнеркәсіптік дизайн объектісін 
көрнекі қабылдауы арқылы 
қалыптасады. Заттардың сұлулығы 
адамның сезіміне сәйкес өзгереді. 
Заттар, тұрмыстық заттар әрқашан 
эстетикалық мұраттарды, кейде тіпті 
бүкіл ұрпақты бейнелейді. Көптеген 
материалдар дизайнерге арналған 
палитралардың өзіндік жиынтығы 
болып табылады және өнеркәсіптік 
дизайнерге шабыт көзі ретінде 
қызмет етеді.  

 Егер бұрын тек табиғи, табиғи 
материалдар (саз, ағаш, тас) 
қолданылса, бүгінде өндіріс 
процесінің өсуіне байланысты 
объектінің қалыптасуына әсер ететін 
қасиеттері бар материалдар нарыққа 
көбірек енуде. Материалдардың 
қасиеттерін білу суретші-дизайнерді 
өз ұсыныстарында неғұрлым 
жетілдірілген және жан-жақты етеді. 
Материалдарды жасау үшін әрқашан 
белгілі бір шикізат қажет. Табиғи 
немесе жасанды түрде жасалған 
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4.4 – сурет. Шикізат түрлері 

 
 
 
 
 
 

 
4.5-сурет. Материалдардың негізгі 

қасиеттері 
 

 
 
 

болсын. Технология шикізатты 
қолдана отырып материалды 
қалыптастырады (сурет. 4.2.сурет. 
4.3). 

Материал-бұл адамның аз 
әсеріне ұшыраған және әрі қарай 
өңдеуге арналған еңбек объектісі. 
Шикізат, ең алдымен, өндіруші 
өнеркәсіп пен ауыл 
шаруашылығының өнімі болып 
табылады. Шикізат кейде өндіріс 
үшін қолданылатын өнеркәсіп 
қалдықтары болып саналуы мүмкін 
(қайталама шикізат, (сурет. 4.3), 
сондай-ақ өнеркәсіпте табиғи 
шикізат ретінде өндірілетін жасанды 
шикізат (пластмассалар, былғары 
алмастырғыштар шикізатты еңбек 
процесінде тек адамдар ғана емес, 
жануарлар да қолдана алады 
(мысалы, бұтақтар құс ұяларын 
өндіруге арналған шикізат болып 
табылады). Атап айтқанда, 
шикізатқа өндірістік цикл 
процесінде соңғы пайдалы өнімді 
(тауарды) немесе аралық өнімді 
(жартылай фабрикатты) алуға 
арналған астық, ағаш, өндірілген 
минералдар кіреді (сурет.4.4). Өнім 
бірлігін өндіруге қажетті шикізат 
мөлшері-шикізат шығыны деп 
аталады [60]. 

Мұны білу керек! 
Дизайн қызметі бірлікпен 

сипатталатын берік үштікке 
негізделген:"дизайн технологиясы - 
материал".  

Дегенмен, осы немесе басқа 
өнім жасалған материалдарға 
қойылатын негізгі өлшемдер: 
физикалық, механикалық, электрлік 
және технологиялық қасиеттер 
(сурет 4.5). 

 Бұл қасиеттер олардың 
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4.6.- сурет.Физикалық қасиеттері 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.7-сурет.Заттың агрегаттық күйі 
 

 

технологиялық өндірісін бағалауға 
мүмкіндік береді. Өнеркәсіптік 
ауқымда өнімді жасау мүмкіндігі. 

Материалдың физикалық 
қасиеттері-бұл материалды 
құрайтын заттардың құрамына, 
құрылымына және құрылымына 
байланысты қасиеттер. 

Физикалық қасиеттері (сурет 
4.6) заттың агрегаттық күйін 
сипаттайды. Агрегаттық күй (сурет 
4.7) заттар-бұл температура мен 
қысымның тиісті үйлесуіне 
байланысты заттың физикалық 
жағдайы. 

Температура-бұл жүйелердің 
термодинамикалық тепе-теңдік 
күйін сипаттайтын физикалық шама 

Тығыздық-көлем бірлігіндегі 
зат мөлшерінің өлшемі (ш) р =m/V 
кг/м3. 

Жаңа объектіні құру кезінде 
белгілі бір материалдың қасиеттері 
қалай көрінетінін технолог өндіріс 
циклін құру кезінде қарастырады. 
Дизайнерлер ретінде әр түрлі 
материалдардан жасалған бұйымдар 
бір-біріне қалай әсер ететінін 
анықтау өте маңызды. 

Өнеркәсіптік өнімдердің 
дизайнері үшін жаңа нысанды жасау 
кезінде материалды таңдау өте 
маңызды сәт. Дипломдық 
жобаларды қорғау үлгілері 4.8. 
суретте көрсетілген.  

 Таңдау дұрыс, ұтымды немесе 
экономикалық тұрғыдан негізделген 
бе, өнімнің сапасы осыған 
байланысты болады. 

Пайдаланылған материал 
кестеде келтірілген қасиеттердің 
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4.8- сурет. Өнеркәсіптік 

дизайнерлер жобаларын қорғау үлгілері. 
[https://www.usaaa.ru/news/2008/degree_id] 

 

4.9- сурет.  Материалдардың кешенді 
қасиеттері 

 

барлық жиынтығына ие болуы керек 
(сурет 4. 9.) 

Күрделі қасиеттер күрделі 
қасиеттерді анықтайды: беріктік, 
сенімділік, байланыс 
материалдарымен үйлесімділік.  

Беріктік-материалдың қажетті 
қасиеттерді шекті күйге дейін сақтау 
қабілеті 

Сенімділік - материалдың осы 
жұмыс жағдайында белгілі бір уақыт 
ішінде өз функцияларын орындау 
мүмкіндігі, беріктік пен сенімділік 
объектінің (объектінің) ресурсын 
анықтайды. Бұл объект өзінің 
пайдалану қасиеттерін толығымен 
сақтайтын уақыт кезеңі деп 
түсініледі.  

Материалдардың эстетикалық 
қасиеттері.  

Белгілі бір материалдың өз 
ниетін жүзеге асыру үшін 
жарамдылығын бағалай отырып, 
дизайнер, ең алдымен, осы 
материалдың эстетикалық 
қасиеттеріне, оның 
экспрессивтілігіне назар аударады. 
Эстетикалық қасиеттер объект 
жасалған материалдарға да, 
объектінің өзіне де тән. Олар 
сипаттамалардың үш негізгі түрімен 
анықталады: психологиялық, 
физиологиялық және физикалық 
(сурет 4.10). 

Материалдардың эстетикалық 
қасиеттері оларға берілген пішінмен, 
түсімен, құрылымымен, 
құрылымымен, сондай-ақ бір-
бірімен және қоршаған ортамен 
эстетикалық үйлесімділігімен 
сипатталады (сурет 4.11).  

Түс-пайда болатын 
физиологиялық визуалды сезім 
негізінде анықталатын және бірқатар 
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4.10- сурет. Материалдардың 
эстетикалық қасиеттері 

 
 

 
4.11- сурет. Өнеркәсіптік 

дизайнерлер жобаларын қорғау үлгілері. 
[https://www.usaaa.ru/news/2008/degree_id] 

 

 
4.12- сурет. Фонға байланысты 

заттың жарықтығы 
[http://www.unit.ru/production/chayniki/cha
ynik-elektricheskiy-uek-270-stal-tsvetnaya-

emal/] 
 
 
 

физикалық, физиологиялық және 
психологиялық факторларға 
байланысты оптикалық диапазонның 
электромагниттік сәулеленуінің 
сапалы субъективті сипаттамасы. 
Түсті қабылдау адамның жеке 
басымен, сондай-ақ спектрлік 
құрамымен, қоршаған жарық 
көздерімен, сондай-ақ жарық емес 
объектілермен түс және жарықтық 
кереғарлығымен анықталады [60]. 

Жарықтық-бұл бет 
шағылыстыратын түс мөлшері: ол 
шағылысу коэффициентімен 
сипатталады. Жарықтық фонға 
байланысты салыстырмалы мән 
ретінде қабылданады (сурет 4.12). 

Түс схемасын таңдағанда, түс 
адамға эмоционалды және 
психологиялық әсер ететінін білу 
керек. Түс дәстүрлі түрде дизайнер 
жұмыс істейтін өнімге байланысты.  

Мысалы: дәстүрлі түрде 
автомобильдердің түс схемасы 
балалар ойыншықтарынан, 
жиһаздардан, тұрмыстық заттардан 
және т.б. ерекшеленеді. 

Автокөліктің ақ түсі әртүрлі 
ауа-райында көріну тұрғысынан өзін 
қауіпсіз деп көрсетті. Сонымен 
қатар, ақ заттар көзбен үлкенірек 
көрінеді, сондықтан бұл түске 
боялған автомобильдерді қозғалыс 
кезінде байқамау қиын (сурет 4.13). 

Қанықтылық спектрлік түстің 
ақ немесе қара түстермен сұйылту 
дәрежесімен сипатталады (сурет 
4.14). 

Құрылымы-сипаттамасы  
материалдың ішкі құрылымы, яғни 
материал ішінен тұрады. Өнім 
бетінің табиғаты да түсімен тығыз 
байланысты, себебі түс, масса, 
пішінді қабылдау оған байланысты. 
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4.13-сурет. 

[https://www.autonews.ru/news/58259f149a
794747431202ee] 

 
4.14- сурет. 

Шәйнек материалындағы түс 
қанықтығы 

[https://www.avito.ru/sankt-] 

 

 
4.15- сурет. Ағаш, гранит 

құрылымы. 
[http://abali.ru/tekstura-dereva-s-bolshim-

razreshenie/] 

 
4.16- сурет. Фактура 

[https://diy.obi.ru/articles/faktyrnie-oboi-rol-
relefa-v-interere-19896/] 

 

Беттің құрылымы мен құрылымын 
ажыратыңыз. 

Текстура-материалды 
құрайтын элементтердің басым 
бағыты. Құрылымды, мысалы, 
қарапайым тақтада байқауға болады: 
көптеген талшықтар тән үлгіні 
құрайды. Көптеген металл және 
керамикалық материалдардың 
құрылымы бар (сурет 4.15). [61 

Фактура-бұл көзге және 
заттың және/немесе материалдың 
бетіне, рельефке қатысты сыртқы 
сипаттама (сурет 4.16). 

Материалдардың барлық 
түрлерін олардың көлемдік-
пластикалық ұйымының түріне 
қарай технологиялық өңдеу 
түрлеріне қарай жіктеуге болады (Н. 
К. Махнач) (сурет. 4.17). 

Көлемді материалдар 
(монолитті масса) - ағаш, металл, 
керамика, шыны, пластмасса және т. 
б.  

1.Көлемді материалдар 
(монолитті масса): ағаш, металл, 
керамика, шыны, пластмасса және т. 
б. 

Өңдеу технологиялары: суық 
өңдеудің әртүрлі түрлері (бұрау, 
фрезерлеу, бұрғылау және т.б.), 
слесарлық-беттік өңдеу, құю және 
басқа да қалыптау әдістері. 

Көлемді материалдың өзіне 
тән белгілерінің бірі-оның 
тұтастығы (сурет 4.18). 

Материалды мүсіндеуге, 
кесуге, бөлуге, құюға болады. 
Барлық осы қасиеттер жылжымалы 
байланыстар динамикасында 
дамиды және кеңістіктік құрылым 
сипатына ие. Егер композициялық 
әдістер бөлшектеу мен біріктіруді 
қажет етсе, онда орындалған өнім 
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4.17-сурет. Пластик үлгісінде 
көлемді материалды пайдалану мысалы 

(шикізат, зат) 
 

 
4.18- сурет. Керамика үлгісінде 

көлемді материалды пайдалану мысалы 
(шикізат, зат) 

[http://www.keramart.com/uchiebniki/glina_
vidy_ghliny.html] 

 

 
4.19- сурет. Беттік-табақты 

материалды пайдалану үлгісі 
https://ru.all.biz/izdeliya-iz-listovogo-

metalla-g785160 

 

көлемі мүсіндік сипатқа ие болады.  
Беттік-табақты материалдар.  
Ерекше жағдай – жалпақ 

материалдар: табақ метал (сурет 
4.19) және пластмасса дайындамалар 
(мысалы, полистирол, оргшыны 
және т. б.), ағаш тақталар, қағаз, 
картон және т. б. 

Өңдеу технологиясы: т. б. 
қалыптау, созу, ию және қысыммен 
өңдеу беттік-парақ материалының 
түрі қаттылық пен икемділікке 
байланысты. Бұл оның 
экспрессивтілігін қолдана отырып, 
осы материалды майыстыруға 
мүмкіндік береді. Материалдың 
қалыңдығы бетінің көлемімен 
салыстырғанда шамалы. 

Беттік парақ материалының 
түрі, оның қаттылығы мен икемділігі 
зат бетінің пластикалық 
қисықтығына, материалдың 
қалыңдығы көрінетін жиектердің 
пішініне байланысты. Жалпы 
алғанда, бұл оның 
экспрессивтілігінің элементі ретінде 
беттің әртүрлі қисықтығын алуға 
және бұл үшін әртүрлі әдістерді 
қолдануға мүмкіндік береді. 
Сонымен, егер материал жұқа 
металл қабық, ұялы бетон еден, 
қағаз және т.б. болса, яғни 
материалдың қалыңдығы бетінің 
көлемімен салыстырғанда аз болса, 
онда сіз жеткілікті дамыған 
кеңістіктік құрылымдар жасай 
аласыз. 

Беттік-парақ материалдары екі 
жақтың болуымен сипатталады-ішкі 
және сыртқы. 

Өзекті материалдар:  
Бұл әртүрлі диаметрлі 

құбырлар, өзектер мен сымдар, ағаш 
рельстер, әртүрлі бөлімдердің 
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4.20- сурет. 

Өзек материалдарын пайдалану 
үлгісі. 

[https://sale7.com/list/news/item/212/] 

4.21 –сурет. 
[http://www.berlogos.ru/interview/stilevye-
tendencii-v-promyshlennom-dizajne-2019-

2021/] 

 
 

профильдері (металл, пластмасса, 
композиттер және т. б.) және т. б. 
Технологиялық өңдеу: иілу, соғу, 
илектеу, дәнекерлеу және т. б. 
Өзекшелік материалдар (сым, құбыр 
және т. б.) қалыңдығына 
(диаметріне) қарамастан барлық 
берілген ұзындық бойынша 
созылған сызық ретінде 
қабылданады 

Алайда, олардың көлденең 
қимасының пішіні өзгеруі мүмкін, 
тегіс материалмен және көлеммен 
біріктірілуі мүмкін (сурет. 4.20), 
өнімнің дизайнын жасау кезінде. 
Шыбықтардың элементтері бұралып, 
спираль түрінде қалыптасуы мүмкін, 
оларды тегістеуге, бұрауға болады. 
Белгілі бір жерлерге қосылыңыз 
және моншақтар сияқты байлаңыз. 
Барлық осы әрекеттер материалды 
өңдеу технологиясына байланысты 
болады. Кеңістіктік 
композицияларды қалыптастыру 
кезінде көрнекі өткізгіштігін, 
өнімнің ашық болуын пайдалану 
қажет. 

Осылайша, материалдардың 
әртүрлі қасиеттері дизайнерге 
өнеркәсіптік дизайнның жаңа 
өнімінің кескіні мен 
функционалдығын жасауға 
көмектеседі.  

Дизайндағы әртүрлі 
материалдарды біріктірудің 
заманауи мүмкіндіктері өнеркәсіптік 
эстетиканы одан әрі жылжытады, 
нарыққа жаңа шешімдер мен 
идеяларды әкеледі. Ұсыныстар жаңа 
тренд шешімдерін тудырады, бұл өз 
кезегінде сән жасайды.  

Бір қарағанда сәйкес келмейтін 
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4.22 - сурет. Патрисия Уркиола, 

BURDI үшін Aqua 
[http://www.berlogos.ru/interview/stilevye-
tendencii-v-promyshlennom-dizajne-2019-

2021/] 

 
4.23- сурет.Миландағы 2018 

көрмесіндегі ерекше үстел 
[http://www.berlogos.ru/interview/stilevye-
tendencii-v-promyshlennom-dizajne-2019-

2021/] 

 
4.24- сурет. Ерекше тумба-үстелдер 

[http://www.berlogos.ru/interview/stilevye-
tendencii-v-promyshlennom-dizajne-2019-

2021/] 

 
 

материалдар кейде өте стандартты 
емес шешімдерді құрайды.  

Бұрын бірікпейтін заттарды 
біріктіру. Мысалы, түсті және ақ 
металдар, жылтыратылған тот 
баспайтын болат және қола жезден 
жоғары технологиялық стильдерге 
арналған консольдік үстелдің 
қызықты дизайны пайда болады 
(сурет 4.21). 

Патрисия Уркиола BUDRI 
компаниясы үшін agua топтамасын 
жасады (сурет 4.22), онда ақ мәрмәр 
түсті акрилмен біріктірілген. 

 Екі материал да бір-біріне 
жабысып, бір текше пішінге 
біріктірілді, ал біз жер бедеріне 
ұқсас акрил мен мәрмәрдің біркелкі 
емес рельефін көреміз. Құрылыс 
торы табиғи және жасанды 
материалдың айырмашылығына баса 
назар аударады. Барлығы бірге өте 
керемет көрінеді) [62]. 

Тағы бір мысал-ерекше 
материалдардың үйлесімі. Бериано 
студиясының негізінде гүл құмыра 
бар шыны үстел. Металл 
үстелдің аяғы, әйнек үстелі және 
оны көтеретін гүл (сурет 4.23). 

Немесе Klemens Schillinger 
студиясының үстелдері. Мұнда бір 
жағынан салынған тауашалар (сурет. 
4.24), – ауырлатқыштар, екінші 
жағынан-кітаптарға арналған сөре 
рөлін атқарады. 

Әлемдегі қазіргі жағдайға 
байланысты дизайнерлер 
қауымдастығы көрмелерді онлайн 
форматта ұйымдастырады, 
жаһандық әлемдік желі шекараны 
ашады, қарым-қатынасты қол 
жетімді және қызықты етеді. 

Өнеркәсіптік өнімдердің 
дизайнері үшін жаңа нысанды жасау 
үшін материалды таңдау өте 
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4.25- сурет. Графен жабындарының 
түрі [http://rdh.ru/design/26860-10-

materialov-dlya-dizayna-budushchego/] 

4.26 – сурет. Маталарға серпімді 
өткізгіштерді басып шығаруға арналған 

сия [http://rdh.ru/design/26860-10-
materialov-dlya-dizayna-budushchego/] 

4.27 сурет 
[http://rdh.ru/design/26860-10-materialov-

dlya-dizayna-budushchego/] 
Кереғарлық пен құрылымды беру 

үшін: 
1. Әр түрлі заттарды қолданыңыз
соққылар арасындағы қашықтық 
2.Қалам немесе қарындаштың

әртүрлі қысымы 

маңызды сәт. Таңдау дұрыс, ұтымды 
немесе экономикалық тұрғыдан 
негізделген бе, өнімнің сапасы 
осыған байланысты болады. 

Ғылыми-техникалық прогресс 
бір орында тұрмайды және нарыққа 
жаңа технологиялар келеді. Жаңа 
материалдар өте күтпеген 
қасиеттерге ие болады. Олардың 
кейбірімен танысуға тұрарлық. 
Болашақтың дизайнына арналған 
материалдар. 

Болашақтың дизайнына 
арналған алты материал 

Material ConneXion 
зертханасының мамандары эко-
материалдардың инновациялық 
әзірлемелерін көрсете отырып, жыл 
сайын өз зерттеулерінің нәтижелерін 
ұсынады.  

Графен нано жабыны. Бұл 
технология болаттан әлдеқайда 
күшті, ал материал өте жеңіл, іс 
жүзінде жеңіл. Бұл материал электр 
қуаты мен жылуды өткізеді, бұл оны 
медициналық жабдықта және 
смартфондарда қолдануға мүмкіндік 
береді (сурет 4.25). 

Түсті сия-өткізгіштер. Ток 
өткізетін сияны әртүрлі нано 
технологияларында қолдануға 
болады (сурет 4.26). 

Тетонит-бұл қолдан жасалған 
заттарға ұқсас керамикалық 
бұйымдар жасауға мүмкіндік беретін 
жаңа 3D басып шығару 
технологиясы.  

Жылу ақылды мата. Жылу 
энергиясын өткізетін өте жеңіл мата. 
Күннен қызған кезде ол энергия 
шығара алады. Өнертапқыштар қиыр 
солтүстік үшін жабдық 
тұжырымдамаларында қолдануды 
ұсынады [62]. 
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4.28- сурет.Әр түрлі текстураларды 
біріктіру әдісі 

[https://restlesscreativity.com/drawing-
textures-with-ink/] 

Жұмсақ батарея. Мұндай 
зарядтағышты жасау кезінде 
қолданылатын арнайы талшықтар 
батареяның жұмысына теріс әсер 
етпестен икемділік береді. Бұл 
ақылды киімге арналған тамаша 
батарея (сурет 4.27).  

Paptic(Paper + plastic) - 
қайталама шикізатты қайта өңдеу 
технологиялары қағаз бен пластик 
қалдықтары бірге пайдаланылатын 
және бірге болатын жаңа 
материалды ұсынады. Осы 
материалмен жасауға болады 
бұйымдар көмегімен 3д баспа. 

Суреттер мен эскиздерде 
материалды беру әдістері. 
Суретшінің немесе дизайнердің 
идеялары кейде күтпеген жерден 
келеді, содан кейін ол қарындаш, 
қалам немесе гелий қалам алады. 
Шабыт эскиздер жасайды. Бірақ 
тұжырымдамалық идея түсінікті 
болуы үшін объектінің 
маңыздылығын жеткізе отырып, 
эскиз жасау керек. Материалдың 
белгілерін байқамай, эскиздерді 
немесе скейтчтерді орындау мүмкін 
емес. Текстураны неғұрлым толық 
талдау және бейнелеу үшін келесі 
сұрақтарды қою керек. 

Мысалы: 
- Бұл материалдың 

шағылысуы қандай? 
- Ол қаншалықты жылтыр 

немесе күңгірт? 
- Сіз оны (немесе оларды) 

қалай сипаттай аласыз? 
- Бұл қандай материал – 

органикалық немесе жасанды? 
- Рельефті қалай сипаттауға 

болады? Материал тегіс немесе 
өрескел ме? 

- Мөлдірлік немесе мөлдірлік 
белгілері бар ма? 
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4.29- сурет.Текстура кескінінің түрі
[https://is.gd/ruPEGm] 

4.30- сурет. Кәсіби лайнерлер 

Содан кейін сіз бөлшектерге кіріп, 
нюанстарды байқай аласыз; мысалы, бұл 
материалды басқалардан ерекше ететін 
бет үлгісі (сурет 4.28). Талдау кезінде 
заттарға қарап, содан кейін олардың 
маңыздылығын жеткізуге тырысу керек. 
Материалдың құрылымын берудің 
көптеген түрлі әдістері бар (сурет 4.29). 

Реттелген люк тегіс және түзу 
көрінетін нәтиже береді. Әсіресе жалғыз 
қолданылатын нүктелер түйіршіктілік 
немесе кедір-бұдыр әсерін береді.  

Мұндай әдістерді кейбір 
жаттығуларды орындау арқылы үйренуге 
болады. Содан кейін өз жұмыстарында 
осы қадамдарды қолданыңыз 

- Материалдың жалпы реңі 
қандай? 

:  
Люктің бірнеше түрі бар: 
1. Контур бойымен Люк.
Жүреміз контурлары 

объектінің ісіңіздегі оның көлемі. 
2. Қиылысты сызықтау. Әр

түрлі бағытта қолданылатын және 
қиылысатын контурлық немесе 
параллель сызықтардың екі немесе 
одан да көп түрлері. 

3.Жіңішке (шетін қарауды
талап ететін) қиылысты сызықтау. 
Кейде бұл қарындаш үлгісі сияқты 
көрінуі мүмкін. Жұқа лайнермен 
орындалады (0.05 немесе 0.1). (сурет 
4.30). 

Ұсыныстар! 
Үнемі жаттығуларсыз және 

бақылауларсыз өнеркәсіптік дизайн 
объектілерін бейнелеуде жетістікке 
жету мүмкін емес, сондықтан сіз 
үнемі көзіңіз бен қолыңызды 
жаттықтыруыңыз керек.  

Қандай да бір материал 
бейнелегің келгенде жиі түсі 
шатастырады. Түсінікті сурет үшін 
сіз нысанды суретке түсіріп, оны 
қара-ақ режимге ауыстырып, содан 
кейін текстураны бейнелеуге 
тырысуға болады. Сондықтан 
материалдың құрылымын түсіну 
оңай болады.  
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Тəжірибелік тапсырмалар 
Графикалық техниканың үлгілері  тапсырманы орындау 

№1 тапсырма. 
Әр түрлі қалыңдықтағы 

роликтерді қолдана отырып, 
контрастқа арналған жаттығуларды 
орындаңыз. 

№2 тапсырма.  
Көмегімен таңдалған типті 

штрихтың құру елесін көлемінің 
затының тұрмыс. Шайнек, құмыра, 
шыныаяқ. 

№3 тапсырма. 
Жасанды былғары 

текстурасының кескінін қолдана 
отырып, осы кескін әдістерін қолдана 
отырып, дизайнның эскизін (сөмке, 
белбеу, аяқ киім) орындаңыз. 

№4 тапсырма. 
Ағаш құрылымын (үстел, 

буфет, сөре) қолдана отырып, дизайн 
тақырыбының эскизін жасаңыз. 

 №5 тапсырма. 
Нүктелік техниканы қолдана 

отырып ,көлемді заттың елесін 
орындаңыз. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Материалдың эстетикалық қасиеттерін қандай қасиеттер анықтайды?
2. Түс қандай сипаттама?
3. Материалдың қандай күрделі қасиеттері күрделі деп саналады?
4. Заттың қандай күйі агрегативті деп аталады?
5. Материалдың негізгі қасиеттерін тізімдеңіз.
6. Дизайн іс-әрекетінің триадасы қалай естіледі?
7. Бұл деп аталады шикізатпен?
8. Бұл деп аталады құрылымы?
9. Өзек материалдарының айырмашылығы неде?
10. Өнімнің материалы қандай қасиеттерге жауап береді?
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4.2. Техникалық стандарттар және өнім сертификаттау 

Өнеркәсіптік өнімдердің дизайнында стандарттарды білместен мүмкін 
емес. Олар өз кезегінде объектілерді жобалау мен құруда көмекшілердің бір түрі 
болып табылады. Бастапқыда белгілі бір саланы қалыптастыру үшін зерттеулер, 
өндірілген өнімнің тарихы мен талдауы, оның антропометриялық және 
эргономикалық сипаттамалары жиналды, тұрақтылық пен ресурс тексерілді. 
Барлық жүргізілген зерттеулер тиісті техникалық стандарттарды 
қалыптастыратын тиісті базаны құруға мүмкіндік береді. 

Станда́рт (ағылш. Standard-норма, үлгі) сөздің кең мағынасында — басқа 
ұқсас объектілерді олармен салыстыру үшін бастапқы ретінде қабылданған үлгі, 
стандарт, модель [64].  

Стандарттардың қалыптасуы өз кезегінде стандарттаудың жалпы 
тұжырымдамасына әкелді.  

Өнеркәсіптік өнімдер өндірісінде стандарттау не үшін қажет? 
Стандарттау-табиғи және техногендік апаттар мен басқа да төтенше 

жағдайлардың туындау қатерін, елдің қорғаныс қабілеттілігі мен жұмылдыру 
дайындығын ескере отырып, ғылымның, техника мен технологияның даму 
деңгейіне, өлшем бірлігіне, ресурстардың барлық түрлерін үнемдеуге, 
шаруашылық объектілерінің қауіпсіздігіне сәйкес өнімнің, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтердің қоршаған орта, өмір, денсаулық және мүлік үшін 
қауіпсіздігін, техникалық және ақпараттық үйлесімділігін, өнімнің, жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтердің өзара алмастырылуы мен сапасын қамтамасыз ету 
мақсатында стандарттарды әзірлеу, жариялау және қолдану жөніндегі,  

Стандарттау нақты қолданыстағы немесе ықтимал міндеттерге қатысты 
жалпыға бірдей және бірнеше рет қолдану үшін ережелер белгілеу арқылы 
белгілі бір салада оңтайлы тәртіпке қол жеткізуге бағытталған [64]. 

Мемлекет, өндіруші және тұтынушы тарапынан стандарттау маңызды 
міндеттерді шешуді реттейді: 
1. Стандарттау бұйымдардың тұрғындар үшін зиянсыздығын, оның 
экологиялылығын реттейді. 
2. Стандарттау өндірістік және техникалық процестерге, сондай-ақ Мемлекет, 
тұтынушы және жеткізуші арасындағы қатынастарға нақтылық пен тәртіпті 
енгізеді. 
3. Стандарттау әр түрлі салалардағы кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін 
тудырады. 
4. Стандарттау-бұл өнімнің сапасы. МЕМСТ-бұл өндіріс процесін мемлекет 
бақылайды дегенді білдіреді.  
МЕМСТ-бұл "мемлекеттік стандарт"тіркесінің аббревиатурасы. Тиісті МЕМСТ-
тарды белгілі бір қызмет салаларына мамандандырылған әртүрлі ұйымдар 
әзірлейді. Әзірленген МЕМСТ Техникалық реттеу және метрология жөніндегі 
федералды агенттігі тіркейді. 
5.  Стандарттау экономикада және құжаттама жүйесінде тауарларды біріктіреді, 
ақпаратты кодтау және жіктеу нормаларын белгілейді. 
6. Стандарттау техникалық регламенттерге сәйкес өнім өндіруді қамтамасыз 
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етеді, техникалық регламенттердің орындалуы мемлекетке бақылау жүргізуге 
мүмкіндік береді. 
7. Стандарттау адамның еңбек жағдайын жасауға мәжбүр етеді, оның
нормаларын сақтау халықтың денсаулығын жақсартуға әкеледі. 
8. Стандарттау өнімнің өмірлік циклінің барлық кезеңдерін бақылауға
көмектеседі: дизайн, дизайн, өндіріс, тасымалдау, сақтау, пайдалану, жөндеу, 
қайта өңдеу. 
9.Мемлекеттік стандарттау жүйелерінің халықаралық нормалар мен ережелерге 
жақындауы мемлекеттер арасындағы экспорт пен импорттың дамуына ықпал 
етеді.  
10.Стандарттау материалдық, энергетикалық, еңбек ресурстарын үнемдейді және 
уақыт шығынын азайтады. 
11. Кез келген мемлекеттік жүйеде экономиканы дамыту мақсатында стандарттау
жүйесі үнемі жетілдіріліп, дамушы қоғамға бейімделеді. 
Стандарттаудың жалпы жүйесінің дамуы өнімнің өзара алмастырылатын 
элементтерін орындауға мүмкіндік береді. Бірыңғай өнімдерге әкеледі. 
Стандарттар санаттары ұлттық, мемлекеттік, Республикалық, ұйым 
стандарттары, мемлекетаралық, ведомстволық (салалық), халықаралық және 
муниципалды болып бөлінеді. 

4.35-сурет. Стандарттар санаты 

Біз стандарттаудың негізгі принциптерін тізімдейміз. 
1. Стандарттардың еріктілігі қағидаты стандартты қолдану туралы шешім

қабылдау процесінде іске асырылады. 
2. Стандарттарды әзірлеу және бекіту кезінде мүдделі тұлғалардың заңды

мүдделері ескерілуі тиіс. 
3. Ұлттық стандарттардың негізіне халықаралық стандарттар

қолданылады. 
4. Стандарттау тауар айналымының қалыпты айналымына оны жүзеге
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асыру үшін қажет мөлшерден артық кедергі келтірмеуі тиіс. 
5. Стандарттауға ұшыраған жүйенің барлық элементтері үйлесімді болуы 

керек. 
6. Барлық қабылданған стандарттар барынша серпінді болуға тиіс, яғни 

ғылыми-техникалық прогресс жетістіктеріне уақтылы бейімделуге тиіс. 
7. Стандарттау тиімді болуы керек, яғни стандарттау экономикалық немесе 

әлеуметтік нәтиже беруі керек 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты. 
Қазақстан Республикасында стандарттаудың құқықтық негіздері алғаш рет 

1993 жылы қабылданған "стандарттау және сертификаттау туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңымен белгіленді. 

1999 жылы "Стандарттау және сертификаттау туралы" заң Қазақстанның 
дамуы мен нарықтық реформаларды жүргізуді ескере отырып қайта қаралды 
және 2003 жылғы 10 Маусымда елеулі түрде өзгертілген және толықтырылған 
"Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының жаңа заңы қабылданды. 

Осы заң стандарттау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, 
стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірлеу және қолдану арқылы 
мемлекеттік стандарттау жүйесінің құқықтық негіздерін және өнімнің, 
процестердің (жұмыстардың) және көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мәселелерінде мемлекет пен тұтынушылардың мүдделерін қорғау шараларын 
айқындайды. 

Заңның негізгі мақсаты-талаптарды, қағидаларды, нормаларды белгілейтін 
стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірлеу және қолдану және 
оларды қолдану кезінде стандарттардың міндетті талаптарының орындалуын 
мемлекеттік бақылау арқылы өнімнің, процестердің (жұмыстардың) және 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігі мәселелерінде тұтынушылар 
мен мемлекеттің мүдделерін мемлекеттік қорғау шараларын белгілеу. 

Заңның ережелері меншік нысанына қарамастан барлық мемлекеттік 
басқару органдарының, шаруашылық немесе өзге де қызмет субъектілерінің 
және қоғамдық бірлестіктердің орындауы үшін міндетті болып табылады. 

Қазақстан Республикасының "Стандарттау туралы" заңы: 
- стандарттау саласындағы негізгі ұғымдар; 
- осы заңның қолданылу аясы; 
- Стандарттау туралы заңнама; 
- стандарттаудың мақсаттары мен принциптері; 
- стандарттау объектілері; 
- стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастық; 
- стандарттау жөніндегі жұмыстарды басқару; 
- мемлекеттік стандарттау жүйесінің ұйымдық құрылымы; 
- стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар және оларға қойылатын 

талаптар; 
- нормативтік құжаттарды қолдану; 
- нормативтік құжаттар туралы ақпарат; 
- стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау; 
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- өнімді каталогтау жүйесі; 
- стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың міндетті 

талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау; 
- Стандарттау туралы заңнаманы бұзғаны үшін жауаптылық; 
- мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру. 
Қазақстан Республикасының Стандарттау туралы заңнамасы Қазақстан 

Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен өзге де 
нормативтік құқықтық актілерден тұрады. 

Халықаралық стандарт-халықаралық ұйым қабылдаған стандарт. 
Ұлттық стандарт (мемлекеттік) стандарт – кез келген мемлекеттің 

стандарттау жөніндегі ұлттық органы қабылдаған және пайдаланушылардың кең 
ауқымына қолжетімді. 

4.36 – сурет.Фанераға сәйкестік 
сертификатының үлгісі  
[https://ofsert.ru/upload/] 

"Сертификат" латын тілінен 
аударғанда "дұрыс жасалған" дегенді 
білдіреді» 

Сертификаттаудың негізгі 
ұғымдары. 

Сертификаттау объектілеріне 
өнімдер, қызметтер, жұмыстар, сапа 
жүйелері, қызметкерлер, жұмыс 
орындары және т. б. кіреді. 

Сертификаттау-дайындаушыдан 
(сатушыдан, орындаушыдан) және 
тұтынушыдан (сатып алушыдан) 
тәуелсіз ұйым өнімнің белгіленген 
талаптарға сәйкес келетінін жазбаша 
нысанда куәландыратын сәйкестікті 
растау рәсімі. 

Сәйкестік белгісі-бұл өнімнің 
белгілі бір стандартқа, сертификаттау 
ұйымдарының талаптарына және т.б. 
сәйкестігін көрсететін өнімге немесе 
қаптамаға қойылған арнайы белгі. 
сәйкестік белгілері: ұлттық, 
халықаралық, салалық, арнайы (сурет. 
4.36). 

Сертификаттау мақсаттары: 
өнімді - Тұтынушыларға 

Құзыретті таңдауға жәрдемдесу. 
- Тұтынушыны 
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а) 

б) 

в) 
4.37-сурет. 

а) міндетті сертификаттау кезінде 
сәйкестік белгісін ресейлік таңбалау 

б) Еуразиялық сәйкестік белгіс  
в) Еуропалық CE белгісі 

[https://ru.wikipedia.] 

4.38- сурет. Kitfort KT-642-4 электр 
шәйнегі 

[http://rostest-certify.ru/chajniki-
elektricheskie-bytovye-torgovoj-marki-

kitfort/] 

дайындаушының (сатушының, 
Орындаушының) теріс пиғылынан 
қорғау. 

- Қоршаған орта, өмір, 
денсаулық және мүлік үшін өнімнің 
(көрсетілетін қызметтің, жұмыстың) 
қауіпсіздігін бақылау. 

- Өндіруші мәлімдеген өнім 
сапасының көрсеткіштерін растау. 

- Бірыңғай тауар нарығында 
ұйымдардың қызметі үшін жағдай 
жасау. 

Өнеркәсіптік дизайн өнімдерін 
сату нарығына қалай шығу керектігін 
зерттейміз. Өнім үлкен тиражбен 
шығарылуы мүмкін, бірақ оны жүзеге 
асыру үшін міндетті сертификаттау 
қажет. 

Бұл құжатты сертификаттау 
орталығына өтініш беру арқылы алуға 
болады. 

Бұл ретте өтініш беруші тиісті 
құжаттарды ұсынуы қажет. 

Әдетте, заманауи шайнек су 
температурасының белгілі бір мәніне 
жеткенде автоматты түрде өшіру 
жүйесімен жабдықталған. 
Материалдың құрамы өнімнің тамақ 
өнімдеріне жарамдылығын көрсетеді. 
Мүмкін, бұл шәйнектің "термо-тер" 
қосымша функциялары бар шығар. 
Атап айтқанда, пайдаланушы суды 
жылыту керек температураны орната 
алады, қажет болған жағдайда 
белгіленген мәнді сақтай алады. Бұл 
өнімнің барлық ерекшеліктері 
техникалық сипаттамаларда 
көрсетілген. Сынақ негізінде осы 
құрылғының сәйкестік 
сертификаттары беріледі. 
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4.39 – сурет. Сәйкестік сертификатының үлгісі 

Электр шәйнегіндегі сәйкестік сертификаты тұрмыстық сауда 
маркасының түрі мен барлық құжаты техникалық регламенттердің 
талаптарына сәйкес 23 11 2016-22 11 2019 аралығында жарамды сәйкестік 
сертификаты а фирмасы берген сәйкестік сертификаты жіктеуіш бойынша істің 
құндылығы басқалары ұсынылған сертификатпен келіседі және құқық Кеден 
одағының төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы техникалық 
регламентінің көрсеткішіне сәйкес келеді 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1.Сәйкестік белгісі деп аталады?
2. Сертификаттаудың қандай мақсаттарын білесіз?
3. Ұлттық сертификат басқалардан несімен ерекшеленеді?
4. ҚР Стандарттау туралы заңының негізгі мақсаты қандай?
5. Стандарттар санаты қандай?
4.3. Технологиялық карталар

4.40-сурет. Жиһаз дизайнын 
әзірлеумен кеңсе кеңістігінің интерьер 

дизайны 

Кез-келген өнімді жасау үшін 
бірқатар әрекеттерді орындау керек, 
яғни бірқатар кезеңдерден өту керек.
Ең алдымен, сіз өнімнің қандай 
материалдардан тұратынын, ол үшін 
қандай құралдар мен құрылғылар 
қажет екенін, қандай жабдықтар мен 
жұмыс орнында өнімді шығаруға 
болатындығын алдын-ала 
ойластыруыңыз керек.  

Алдымен өнім техникалық 
сурет, эскиз немесе сурет түрінде 
бейнеленген. Жоғары сапалы 
дайындаманы таңдаңыз. Дайындама-
бұл бөлік жасалған белгілі бір 
мөлшердегі материал. Өлшемдерді 
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4.41-сурет. Кеңсе үй-жайларына 

арналған үстелдердің эскизін әзірлеу 
 
 

 
4.42-сурет. Кеңсе үй-жайларына 

арналған үстелдердің эскизін әзірлеу 
 

 
4.42- сурет. Кеңсе үстелін дайындау 

сызбасы 

бірнеше рет тексеріп, дайындаманы 
белгілеңіз. Содан кейін дайындаманы 
дайындаңыз және өңдеңіз, мысалы, 
ағаш бөлігі. Бұйымдар тұруы мүмкін 
бір немесе бірнеше бөлшектер. Әр 
бөлік бір материалдан жасалған. 
Өнімдегі біріктірілген бөліктер 
құрастыру бірлігі деп аталады. Өнім 
бір немесе бірнеше құрастыру 
қондырғыларынан тұруы мүмкін. 

Егер өнім бірнеше бөліктен 
тұрса, онда олар өндірілгеннен кейін 
бір-біріне бейімделіп, бір-біріне 
қосылуы керек. Бөлшектерді өнімге 
қосу құрастыру деп аталады. 
Дайындалған бұйымның беріктігін 
тексеру, сынау қажет. Егер қандай да 
бір кемшіліктер табылса, онда 
олардың пайда болу себептерін табу 
және жою қажет. Өнімнің құрастыру 
сызбасы жасалғаннан кейін (сурет 
4.42) және оның егжей-тегжейі 
орындалды (бұйымға кіретін барлық 
бөлшектердің сызбалары жасалды), 
жоба бойынша жұмыстың 
технологиялық кезеңінің келесі 
кезеңіне өтеді: Технологиялық 
құжаттаманы әзірлеу. 

Технологиялық құжаттама 
ретінде операциялар бойынша 
дайындаманың жүру бағыты 
көрсетілген маршрут картасы 
қолданылады. 

Маршруттық карта (МК) кез 
келген технологиялық процестің 
негізгі және міндетті құжаты болып 
табылады (сурет. 4.43). 

Операциялық картада 
технологиялық операцияның толық 
сипаттамасы бар. 

Технологиялық картада 
операциялардың орындалу реті, 
олардың графикалық бейнесі, сондай-
ақ әр операцияға қажетті құралдар мен 
құрылғылардың тізімі берілген. Яғни, 



198 

4.43- сурет. Маршруттық карта 
[https://mebel-news.pro] 

4.44- сурет. Жиһаз цехындағы жұмыс 
[https://mebel-

news.pro/articles/manufacture-of-
furniture/features-of-the-organization-of-

production-for-manufacture-of-
furniture/] 

4.45- сурет. Дәнекерлеу цехындағы 
жұмыс 

технологиялық карта бөлшектерді 
немесе Бұйымдарды өндірудің 
технологиялық процесін сипаттайды 
(сурет. 4.43) 

Технологиялық карта-бұйымды 
өңдеудің бүкіл процесі жазылған, 
операциялар мен олардың құрамдас 
бөліктері, материалдар, өндірістік 
жабдық, құрал-саймандар, 
технологиялық режимдер, бұйымды 
дайындауға қажетті уақыт, 
қызметкерлердің біліктілігі және т. б. 
көрсетілген технологиялық 
құжаттаманың нысаны. 

Технологиялық карта (ТК) 
сұрақтарға жауап беруі керек: 

1. Қандай операцияларды 
орындау керек? 

2. Операциялар қандай ретпен
орындалады? 

3. Операцияларды қандай 
жиілікте орындау керек (операцияны 
бірнеше рет қайталаған кезде)? 

4. Әр операцияны орындауға
қанша уақыт кетеді? 

5. Әр операцияның нәтижесі?
6. Операцияны орындау үшін

қандай құралдар мен материалдар 
қажет? 

Технологиялық карталар келесі 
жағдайларда жасалады: 

1. Орындалатын операциялардың
жоғары күрделілігі; 

2. Операцияларда даулы 
элементтердің болуы, түсініксіздік; 

Дайындамаларды өңдеу және 
оларды бұйымға құрастыру жөніндегі 
іс-қимылдардың дәйектілігі арнайы 
маршруттық Нұсқаулық және 
технологиялық карталарда 
сипатталады. 

Бөлшектерді өңдеу жұмыс 
құралдарымен қолмен жүзеге 
асырылады. Әрбір бөлік өзінің 
технологиялық процесінде жасалады, 
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4.46- сурет. Жиһаз өндірісі 
шеберханасы дизайнының үлгісі 

4.47- сурет. Технологиялық процеске 
сәйкес жиһаз цехының жабдықтарын 

орналастыру схемасының мысалы 

ол дайындаманы бөлікке немесе 
өнімге айналдыру үшін бүкіл 
өндірістік процестің бөлігі болып 
табылады. 

Бөлшектерді өндірудің 
технологиялық процесі бірқатар 
технологиялық операциялардан 
тұрады. 

ТК-бұл белгілі бір 
технологиялық процесті немесе 
объектіге техникалық қызмет 
көрсетуді жүзеге асыратын 
қызметкерлерге қажетті ақпаратты, 
нұсқаулықтарды қамтитын 
стандартталған құжат 

Технологиялық картаны 
кәсіпорынның техникалық қызметтері 
жасайды және оны кәсіпорынның 
басшысы (бас инженер) бекітеді. 
Цехтағы жабдықты орналастыру 
өндірістің технологиялық процесіне 
сәйкес орнатылады (сурет 4.46, сурет 
4.47). 

Технологиялық процестерді 
сауатты орындау Өндірістегі еңбекті 
ұйымдастыруды жақсартады. 
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 
арттырады. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Өнім туралы оның формалары, өлшемдері мен материалдары туралы қандай
құжаттарда толық түсінік алуға болады? 
2. Технологиялық операцияларды көрсете отырып, бөлшектер мен
бұйымдарды өңдеудің бүкіл процесі жазылған құжат қалай аталады? 
3. Дайын өнімге айналдыру кезінде материалдың пішіні мен көлемінің
өзгеруімен байланысты өндіріс процесінің бөлігі деп аталады? 
4. Ірі өндірістерде технологиялық карталарды кім жасайды?
5. Өндірісте технологиялық процестің орындалуына кім жауап береді?

4.4. Жұмыс сызбаларын орындау 
Кез-келген дизайнның соңғы 

кезеңі-өнімнің жұмыс сызбаларын 
орындау. Бүгін ҚР-да түрлі жаппай 
өндіріс тауарларын шығаруға 
арналған ережелер мен МЕМСТ, 



4.49- сурет. Бөлшек 
[https://amastercar.ru/articles/auto_repair

_device.shtml] 

4.50- сурет. Құрастыру бірлігі 
[https://amastercar.ru/articles/auto_repair

_device.shtml] 

4.51- сурет. Кулер. Ауыз суға арналған 
шағын кешен 

[https://www.google.com/imgres?imgurl
=https%3A%2F%2Fimages.kz.p] 

техникалық шарттар бар. Бірақ 
техникалық шарттарға сәйкес өнімді 
шығару үшін КҚБЖ сәйкес 
сызбаларды орындау қажет. 

Конструкторлық құжаттаманы 
әзірлеу, ресімдеу және шығару 
ережесі. 

МЕМСТ 2.101-68 сәйкес өнім 
кәсіпорында өндірілетін кез-келген 
зат немесе өндіріс заттарының 
жиынтығы деп аталады. Бөлшектерді 
жасау үшін әртүрлі құжаттар қажет.  

Өнімнің түрлері мен 
құрылымы. 

а) мамандандырылмаған 
бұйымдар – құрамдас бөліктерсіз 
(бөлшектерсіз). 

Бөлшек-бұл құрастыру 
жұмыстарын қолданбай, атауы мен 
маркасы бойынша біртекті 
материалдан жасалған өнім. 

б) арнайы бұйымдар-құрамдас 
бөліктерден (құрастыру бірліктері, 
кешендері) 

Құрастыру қондырғысы-бұл 
кәсіпорында құрастыру жұмыстары 
арқылы (бұрау, тойтару, дәнекерлеу 
және т.б.) бір-бірімен байланысқан 
өнім, мысалы: автомобиль, машина, 
металл арматурасы бар пластиктен 
жасалған шыбық (сурет 4.50). 

Кешен екі немесе одан да көп 
арнайы өнімдер деп аталады, олар 
құрастыру жұмыстарымен 
өндірушіде қосылмаған, бірақ өзара 
байланысты операциялық 
функцияларды орындауға арналған, 
мысалы: кеме, бұрғылау 
қондырғысы. 

Жинақ дегеніміз-өндіруші 
кәсіпорында құрастыру 
операцияларымен қосылмаған және 
көмекші сипаттағы жалпы пайдалану 
мақсаты бар өнімдер жиынтығы, 
мысалы: қосалқы бөлшектер 
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4.52- сурет.ДК арналған жинақ 
[https://www.google.com/imgres?imgurl

=https%3A%2F%2Favatars.mds.y] 

4.53-сурет. «Бұйым» схемасы 

4.54-сурет. Техникалық шарттар 
[http://docs.cntd.ru/document/120001325

2] 

жиынтығы, құралдар мен керек-
жарақтар жиынтығы және т. б. 

Жобалау құжаттарын орындау 
тәсілі және пайдалану сипаты 
бойынша жіктеу: 

Түпнұсқалар-кез келген 
материалда орындалған және олар 
бойынша түпнұсқаларды дайындауға 
арналған құжаттар. 

Түпнұсқалар-түпнұсқа 
қойылған қолтаңбалармен 
ресімделген және олардан 
көшірмелерді бірнеше рет шығаруға 
мүмкіндік беретін кез келген 
материалда орындалған құжаттар. 

Дубликаттар-түпнұсқаның 
көшірмесін түсіруге мүмкіндік 
беретін кез келген материалда 
орындалған түпнұсқаның 
түпнұсқаның дәлме-дәлдігін 
қамтамасыз ететін түпнұсқалардың 
көшірмелері. 

Көшірмелер-олардың 
түпнұсқамен (телнұсқамен) 
сәйкестігін қамтамасыз ететін 
тәсілмен орындалған және 
бұйымдарды әзірлеу, өндіру, 
пайдалану және жөндеу кезінде 
тікелей пайдалануға арналған 
құжаттар. 

Техникалық шарттар-басқа 
құжаттарда көрсетуге болмайтын 
бұйымға, оны дайындауға, 
бақылауға, қабылдауға және 
жеткізуге қойылатын талаптарды 
қамтитын құжат (сурет 4.54). 

Мәтіндік құжаттар. 
Техникалық сипаттама-

құрастыру бірлігінің, кешенінің 
немесе жиынтығының құрамын 
анықтайтын мәтіндік құжат (сурет 
4.55) 

Графикалық құжаттар: 
Бөліктің сызбасы-бөліктің 

кескіні және оны жасау мен 
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4.55- сурет. Спецификация. 
[https://is.gd/Dtsv5O] 

4.56- сурет. Құрастыру сызбасы 
[https://graph.power.nstu.ru/] 

басқаруға қажетті басқа да 
мәліметтер бар құжат. 

Құрастыру сызбасы-құрастыру 
бірлігі мен оны құрастыру 
(дайындау) және бақылау үшін 
қажетті басқа да деректерді 
қамтитын құжат (сурет 4.57). 

Жалпы көрініс сызбасы-
өнімнің дизайнын, оның құрамдас 
бөліктерінің өзара әрекеттесуін және 
өнімнің жұмыс принципін 
түсіндіретін құжат  

Теориялық сызба-бұйымның 
геометриялық пішінін (сұлбасын) 
және құрамдас бөліктердің орналасу 
координаттарын анықтайтын құжат. 

Габаритті сызба-габариттік, 
монтаждық және қосу өлшемдері бар 
бұйымның контурлы (жеңілдетілген) 
кескіні бар құжат (сурет. 4.57). 

Электрлік монтаждау, 
монтаждау, орау сызбасы-бұл 
өнімнің контурлы (жеңілдетілген) 
бейнесі бар құжаттар, сондай-ақ 
тақырыпта көрсетілген операцияны 
жасауға мүмкіндік беретін 
мәліметтер (сурет. 4.58). 

Схема-шартты кескіндер 
немесе белгілер түрінде өнімнің 
құрамдас бөліктері және олардың 
арасындағы байланыс көрсетілген 
құжат. 
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4.57- сурет. Габаритті сызба 
[http://www.kgau.ru/distance/2013/m5/0

04/8_8.html] 

 4.58 – сурет. Монтаждау сызбасы 
[http://www.gosthelp.ru/text/GOST2102

68ESKDVidyikomple.html] 
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Сызбалардың негізгі айырмашылықтары: жалпы көрініс пен құрастыру 
кестеде келтірілген (сурет. 4.59). 

4.59-кесте «Сызбалардың негізгі айырмашылықтары» 

4.60-сурет. Конструкторлық құжаттаманы әзірлеу кезеңдері
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ҚР СТ-еліміздің стандарттары 
Әр елде өндірілетін тауарларға да, қызметтерге де қойылатын өз 

талаптары бар. Қазақстан да ерекшелік емес. Ол сондай-ақ өз азаматтарының 
өмір сүру деңгейін арттыруға, демек, азаматтар тұтынатын тауарлар мен 
қызметтер деңгейін арттыруға бағытталған. 

Бұрын мұндай стандарттар МЕМСТ деп аталатын, бүгінде біздің елімізде 
бұл СТ-РК – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Техникалық реттеу 
жүйесі деп аталады. 

ҚР СТ - стандарттар мерзімсіз қолданылады ма? 
Бұл стандарттар мәңгілік емес, олар толықтырылып, өзгертіледі. 

Сонымен қатар, бір стандарттың орнына жаңасы күшіне енеді. Бұл туралы ҚР 
Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология 
комитетінің сайтынан білуге болады. 

Әр түрлі салаларда СТ-РК (немесе басқаша МЕМСТ) стандарттары бар 
— машина жасау стандарттары, өнеркәсіптік жабдықтар стандарттары, тіпті 
балмұздақ стандарттары бар. Әр саланың өзіндік техникалық регламенттері 
бар.  

Мұны өндірушілер де, тауарды біздің еліміздің аумағына әкелетіндер де 
орындауы керек. 

ҚР СТ (немесе ҚР МЕМСТ) - біздің экономикамызды дамытуға және 
жақсартуға бағытталған. 

Тəжірибелік тапсырмалар 
№1 тапсырма. 
Интернеттегі фото өнімдерін таңдаңыз
немесе деректерді пайдаланыңыз. 
№ 2 тапсырма. 
Эргономикалық талаптарды зерттей 
отырып, орындықтың жалпы 
сызбасын орындаңыз. 
№3 тапсырма. 
Осы орындыққа жиһаз жиынтығын 
эскиздеу әдісімен салыңыз. 
№4 тапсырма. 
Орындықтың Құрастыру сызбасын 
М1:50-де орындаңыз. 
 №5 тапсырма. 
Осы өнімнің сипаттамасын жасаңыз. 
№6 тапсырма.  
Орындықтың бөлшектерін сызыңыз, 
мысалы:аяқтар немесе арқалар 1:20, 1: 
25 масштабта. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Өнімге, оны өндіруге, бақылауға, қабылдауға және жеткізуге



қойылатын талаптарды қамтитын құжат қалай аталады? 
2. Құрамдас бөліктері кәсіпорында құрастыру жұмыстары арқылы (бұрау,

тойтару, дәнекерлеу және т. б.) өзара байланысқан өнім қалай аталады? 
3. Өндіруші кәсіпорында құрастыру операцияларымен қосылмаған, бірақ

өзара байланысты операциялық функцияларды орындауға арналған екі немесе 
одан да көп арнайы өнімдер қалай аталады? 

4. Құрастыру бірлігінің, кешенінің немесе жиынтығының құрамын
анықтайтын мәтіндік құжат қалай аталады? 

5. Бөлшектің кескіні және оны жасау мен басқаруға қажетті басқа да
мәліметтер бар құжат қалай аталады? 

6. Өнімді жинау (өндіру) және бақылау үшін қажетті құрастыру бірлігі
мен басқа да деректерді қамтитын құжат қалай аталады? 

7. Қалай аталады айқындайтын құжат бұйымның конструкциясын, өзара
іс-қимыл, оның құрамдас бөліктері мен анықтаушы жұмыс істеу принципі, 
бұйымның? 

4.5 Дизайн жобаларын жасау 

4.62-- сурет. Функционалдық 
жобалау мысалы 

Дитер Рамс, Braun фирмасының 
жетекші дизайнері 

4.63- сурет. Функционалдық дизайн 
үлгісі 

Дитер Рамс, Braun фирмасының 
жетекші дизайнері 

Дизайн тек материалдық өндіріс 
пен нарыққа ғана қатысты емес. 
Дизайнның теориялық 
тұжырымдамалары, ол туралы 
пікірлер, оның мақсаттары, әдістері 
мен құралдары, сайып келгенде, 
әлеуметтік-экономикалық және 
мәдени-эстетикалық факторлардың, 
әлеуметтік жүйелердің жиынтығына 
байланысты. 

Тарих бойындағы дизайн (пайда 
болу, қалыптасу, кең таралу) 
Әлеуметтік және идеологиялық 
тұрғыдан гетерогенді болды және 
солай болып қала береді. Дизайн 
қайраткерлері (практиктер де, 
теоретиктер де) өз 
шығармашылығының мақсаттары мен 
міндеттерін екі жақты түсінді және 
түсінді. Дегенмен, өнеркәсіптік 
өнімдердің дизайн нарықтарындағы 
дамудың бірнеше басым 
тенденцияларын бөліп көрсетіп, 
кейбір танымал дизайнерлерді 
жобалаудағы ерекше принциптер 
туралы айту керек. 

Функционализм-эстетикадағы 
принципке негізделген бағыт - таза 
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4.64-сурет. Функционалдық дизайн 
үлгісі 

Дат дизайны 
[https://citydog.by/post/skandinavskij-

dizajn/] 

4.65-- сурет. Итальяндық дизайнер 
Антонио Читтерио (Antonio Citterio) 
[http://arx.novosibdom.ru/designers] 

4.66-- сурет. Арт стиліндегі жиһаз 
дизайнының үлгісі 

[http://arx.novosibdom.ru/designers] 

утилитарлық жоспардағы функциядан 
кейінгі форма (функцияның 
әлеуметтік компонентін ескерместен). 
Яғни, дизайндағы форма-бұл" таза " 
инженерлік қызметтің нәтижесі. 
Форма конструктивті және 
технологиялық заңдылықтарға 
негізделген, көркемдік эстетика 
қызықтырмайды.  

Дитер Рамс, Braun фирмасының 
1962 жылдан 1995 жылға дейінгі 
жетекші дизайнері, өнеркәсіптік 
дизайндағы функционализм 
мектебінің өкілі. Барлық заманауи 
Apple өнімдерін жасаған әйгілі 
дизайнер Джони Айв өзін оның 
шәкірті деп санайды. 

Дитер Рамс жақсы дизайнның 10 
ережесін шығарды. Олардың негізінде 
барлық заманауи дизайнерлер оқыды. 
Ережелердің бірі: дизайн кез-келген 
өнімді ыңғайлы етуі керек. Яғни, 
өнімдер Функционалды және 
эстетикалық және психологиялық 
өлшемдерге сәйкес келуі керек. 
Сондықтан, егер сіз отыратын 
орындық сколиоздың дамуына ықпал 
етсе, онда бұл енді дизайн тақырыбы 
емес, бұл өнер нысаны. 

"Скандинавиялық дизайн – бұл 
бөлмедегі екі орындық емес және ақ 
реңктер"интернет-ресурсы. 
Минимализм, монохромды және 
функционализм туралы сарапшы.  

Дизайн, белгілі бір көркемдік 
мамандық ретінде функционалды 
тақырыптан алшақтайды және тек 
формаларды ойнаумен айналысады. 
Нәтижесінде өнім аз тиражға 
айналады және өнер туындысы 
ретінде қабылданады. 

Гаэтано Пессе (Gaetano Pesce) — 
арт-дизайнның ең жарқын және 
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4.67-- сурет. Дизайнер Ритвельд 
орындығының үлгісі 

[https://www.the-
village.ru/village/service-

shopping/house-museum/166549-chairs-
letunov] 

4.68- сурет. Стайлинг үлгісі 
[https://ndsm.su/kakie-modeli-mersedes-

budut-sobirat-v-podmoskove/] 

дәйекті өкілдерінің бірі, 
"эмоционалды" және "мінез-құлық" 
дизайнының негізін қалаушы. Оның 
жұмысы, адамға утилитарлық 
қызметтің номиналды ережелерін 
сақтай отырып, кеңістікке ерекше 
үйлесімділік, қуат, эмоция береді, бұл 
оларды өнер туындыларының 
жазықтығына айналдырады.  

Коммерциялық дизайн 
(стайлинг) – формальды-эстетикалық 
жаңғырудың ерекше түрі, онда 
функцияның өзгеруімен байланысты 
емес және оның техникалық немесе 
пайдалану сапасын жақсартуға қатысы 
жоқ бұйымның сыртқы түрі ғана 
өзгеріске ұшырайды. Сәндеу өнімге 
жаңа, коммерциялық қолайлы көрініс 
береді. Дизайнға бұл тәсіл өнімдерді 
жаппай шығару үшін қолайлы (сурет. 
4.67). 

Дизайндағы жүйелі тәсіл 
(Кеңес Одағы дәуірінің мысалында) 

Құрылымы көп деңгейлі немесе 
салыстырмалы түрде күрделі емес, 
бірақ жүйеге енгізілген күрделі 
объектілердің жобаланған 
объектілерінің күрделенуіне 
байланысты жүйелік тәсілмен дизайн 
жасалды. Мұндай нысандар үшін жеке 
бұйымдарды жобалауға арналған 
дәстүрлі дизайн әдістері жарамсыз 
болды. Бұл тәсіл негізінен жүйелік 
жабдықты, кибернетиканы және басқа 
да қатаң ғылыми тәсілдерді түбегейлі 
қолданумен байланысты болды. 
Шектеулілігі оңайлатылған түсіну 
шығармашылық бұл әдісте әкелді 
дағдарыстық жағдайды дизайн 
жобалау, түсінуді соңында 70-шы 
жылдардың. Жобалық шешімдер тек 
мұқият жиналған ғылыми 
мәліметтерге негізделе алмайтындығы 
туралы түсінік пайда болды. 
Техникалық эстетикадан тыс объект 
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4.69 - сурет.  "Союзэлектроприбор" 
жұмысының үлгісі 

[https://docplayer.ru/] 

4.70-  сурет. Дизайнер Филип 
Старктың орындықтары 

https://www.interior.ru/design/6740-100-
let-dizajna-stul-masters-filippa-

starka.htm 

жасай алмайсыз. Басынан бастап 
бастапқы жағдай қарапайым 
көрінбеді. "Союзэлектроприбор" 
бірлестігіне бүкіл ел бойынша 
шашыраңқы орналасқан 40-тан астам 
зауыт кірді, олар жалпы алғанда 1500-
ге жуық атауы жақсы техникалық 
сападағы, бірақ дизайнның толық 
болмауына байланысты сыртқы 
нарықта мүлдем бәсекеге қабілетсіз 
электр өлшеу аспаптарын шығарды. 

Қиялды қызықтыратын, ләззат 
әкелетін, ыңғайлы, сенімді өнімдер 
жасау. ХХ ғасырдың 80-90-шы 
жылдары постиндустриалды елдердегі 
бірінші қажеттіліктегі заттар нарығы 
өткенге кетеді. Қажетті күнделікті 
сатып алулар нарықтан кетеді, 
тауарлар ләззат алу үшін 
ауыстырылады, "эмоционалды" сатып 
алу нарығы дамиды. Дизайнерлер мен 
дизайнерлер функционалдылықты, 
ыңғайлылық пен қауіпсіздікті 
ұмытпай, ресми белгілердің өзіндік 
ерекшелігіне назар аударады (пластик, 
түс, құрылым). Тұтынушының 
эмоцияларын саналы түрде анықтауға 
баса назар аударылады. 

Аксиоморфологиялық түсінік. 
Морфология дегеніміз-адам өзінің 
мақсатты жұмыс процесінде табиғат 
затына беретін құрылым. Батыс 
техникалық эстетикасының дамуынан 
алыс Кеңес Одағында 1962 жылы 
Министрлер Кеңесінің өнім сапасын 
жақсарту қажеттілігі туралы қаулысы 
қабылданды. Онда көркемдік 
құрылыстың мемлекеттік жүйесін 
құру ұсынылды (дизайн термині 
осылай түсіндірілді). Техникалық 
эстетика ғылыми-әдістемелік 
аспектілерге көп көңіл бөлінген. 

10 жыл ішінде тұжырымдама 
айтылды, онда ғалымдардың 
пікірінше, затты морфология мен 
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4.71- сурет. Ғарыш кемесі және ғарыш 
дизайнері Екатерина Балашованың 

интерьер дизайны 
[.https://old.sk.ru/] 

4.72- сурет. Патрисия Уркиола 
шығармаларындағы заманауи 

дизайнның үлгісі 

аксиология тұрғысынан екі жақты 
қарауға болады. Морфология-бұл 
табиғи заңдылықтарға сәйкес адамның 
мақсатты әрекеті нәтижесінде пайда 
болатын объектінің құрылымы, 
формасы, кеңістіктік ұйымшылдық. 

Аксиология-өнімнің әлеуметтік-
адамдық пайдалылығы (утилитарлық, 
мәдени, эстетикалық) маңыздылығы, 
құндылығы. 

Дизайн-бағдарламалар әдісі-
жүйелік дизайнды жүзеге асырудың 
нақты практикалық формалары. 
Бағдарлама дизайнының құрылымына 
төрт блок кіреді, олардың әрқайсысы 
дизайн бағдарламасының бөлімі 
болып табылады: проблемалық-
мақсатты, тұжырымдамалық, 
ұйымдастырушылық-басқарушылық, 
дизайн және дизайн. 

1. Проблемалық-мақсатты
блокта мәселенің тұжырымы бар. 

2. Тұжырымдамалық блок
негізгі дизайнның сипаттамасын 
қамтиды. 

3. Ұйымдастыру блогы 
технология мен өндіріс мәселесін 
шешеді.  

4. Жобалау блогы кешенді
объектіні жобалау бойынша 
тапсырмалар, іс-шаралар мен 
шешімдердің барлық кешенінің 
мәселелерін қамтиды.  

Нақты дизайнға барлық тәсілдер 
өнімнің дизайны бүгінгі күні де өзекті. 
Бірақ коронавирустың қорқынышты 
пандемиясымен байланысты 2020 
жылғы әлемдік дағдарыс жағдайында 
жаңа міндеттер туындайды. Оларды 
қысқа мерзімде шешуге тура келеді. 
Онлайн-сатуға көшу өнімді ықшам 
орау, Жеткізу құралдары, қорғаныс 
құралдарын өндіру, жаңа дәрілік 
нысандар бойынша жаңа міндеттер 
қояды. Оқшаулау режимінде жұмыс 
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4.73- сурет. "Өнеркәсіптік дизайн 
күні" аясындағы онлайн конференция 

материалдары 
[https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5e

f4e5989a7947ea6b101cc4] 

4.74 сурет 

[https://ppt-online.org/370110] 

істеуге арналған құрылғылар. Қазірдің 
өзінде өнеркәсіптік дизайнерлердің 
қызмет көрсету нарығы сән 
дизайнының жаңа шешімдерін, 
ұшақтар салонының ішіндегі 
кеңістікті ұйымдастыруды, ауыр 
науқастарға арналған зембілдерді, 
есіктерді контактісіз ашуға арналған 
құрылғыларды және тағы басқаларды 
ұсынады. Барлық өзекті мәселелер 
"өнеркәсіптік дизайн күні"аясында 
29.07.2020 ж.конференциясында 
өнеркәсіптік 
қауымдастығының 

дизайнерлер 
отырысында 

айтылды. 
Бренд стилі және бренд құру 

туралы негізгі ұғымдар 
Фирмалық стиль-бұл 

тауарларды нарықта жылжытудың 
визуалды-коммуникациялық 
құралдары жүйесі. Оған негізгі 
элементтер, логотип, түс, қаріп, 
сонымен қатар көптеген қосымша 
визуалды ақпарат, интерьер дизайны, 
жарнамалық жарнамалар кіреді. 
Корпоративті сәйкестендірудің 
ажырамас элементі өнеркәсіптік 
графика болып табылады. 

Фирмалық стиль 
тұтынушыларға өздерінің 
артықшылықтарын жеңіп алған 
компанияның тауарларын тез және 
дәл табуға көмектеседі; 

- жаңа тауарларды нарыққа 
шығару оңайырақ; 

- корпоративтік рухты 
арттыруға ықпал етеді, 
қызметкерлерді біріктіреді және 
жалпы іске қатыстылық сезімін 
дамытады; 

- жарнаманың ғана емес, басқа 
да маркетингтік коммуникация 
құралдарының бірлігіне қол жеткізуге 
көмектеседі; 
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4.75- сурет. 
 Ауызша сауда белгілері 

[https://www.factroom.ru/facts/2678/] 

Ауызша сауда белгілері ең көп 
таралған, оларға әріптер, сөздер, 
сөйлемдер және т.б. жатады.. 
мысалы, компания атаулары  

4.76- сурет. Көрнекі тауар белгісі (1) 

4.77- сурет. Көрнекі тауар белгісі (2) 
[https://www.gd.ru/articles/10544-t] 

Фирмалық стильдің негізгі 
элементтері: 

− Тауар белгісі; 
− Логотип; 
− Ұран; 
− Фирмалық блок; 
− Фирмалық түс; 
− Фирмалық қаріп жиынтығы; 
− Басқа бренд тұрақтылары. 

Тауар белгісі міндетті түрде тіркеледі: 
− ауызша (стандартты және 
түпнұсқа графикалық нұсқада 
(логотип) тіркелуі мүмкін (сурет 4.70); 
− бейнелеу: түпнұсқа сурет немесе 
эмблема (сурет 4.71); 
− көлемді (мысалы, Coca-Cola Шыны 
бөтелкесі, боржоми) (сурет 4.72); 
− дыбыс: радиостанцияларға ең тән; 
− аралас (сурет 4.74). 

Логотип-түпнұсқа стиль, 
фирмалық шрифт, әдетте, 
компанияның атауын немесе белгілі 
бір өнімді білдіреді. Әдетте, төрт – 
жеті әріптен тұрады. 

Ұран-бұл үнемі қолданылатын 
брендтің өзіндік ұраны. Ұран 
мақсатты аудиторияның ерекшелігін 
ескеруі керек, корпоративті 
сәйкестендіруге және айқын 
эмоционалды бояуға ие болуы керек. 

Бренд блогы-бұл корпоративті 
сәйкестендірудің бірнеше 
элементтерінің дәстүрлі түрде жиі 
қолданылатын комбинациясы (сурет. 
4.75). 

Меншікті қаріптер жиынтығы 
өнім бейнесінің әртүрлі 
ерекшеліктерін баса көрсете алады, 
себебі әртүрлі қаріптерді 
тұтынушылар әртүрлі қабылдайды. 

Бренд түстері тұтынушыларға 
айтарлықтай эмоционалды әсер етеді. 

Брэндинг-жекелеген әсерлерді 
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4.78- сурет. Көрнекі тауар белгісі (3) 
[https://belretail.by] 

4.79- сурет. Компанияның фирмалық 
блогы 

[https://fb.ru/article/441015/raz] 

4.80- сурет. Компанияның фирмалық 
түсі 

[https://www.slideshare.net/BetoLima/be
eline-brandbook] 

жалпы, жарқын және тұрақты 
көрініске ұзақ мерзімді біріктіру, 
тұтынушылардың тауар және оның 
маркасы туралы түсінігі. 

Бренд-бұл тиісті өндірушінің 
немесе оның өнімдерін сатып 
алушының тануын қамтамасыз ететін 
материалдық және материалдық емес 
қасиеттер сипаттамаларының 
жиынтығы. 

Бренд-танымал бренд 
- Бренд мақсатты нарықта 

кеңінен танымал; 
- Бренд сапа кепілдігі үшін 

қабылданады; 
- Бренд оны өнім санатында 

ерекшелейтін мақсатты кескінге ие.  
Фирмалық стильдердің алғашқы 

бағдарламалары. 
Қазіргі заманғы корпоративті 

стильдердің алғашқы прототиптерінің 
бірі: Майкл Тонеттің иілген ағаштан 
жиһаз шығару бағдарламасы және 
АЭГ электр концернінің көркемдік 
стилі Питер Беренс (1907-1910). 

Тонет орындықтардың екі 
ондаған негізгі үлгілерін жасады, 
олардың әрқайсысы басқа өнімдер 
жиынтығымен (креслолар, диван) 
қосылды. Жалпы, бағдарлама 600 
нұсқаны қамтыды. Бірыңғай 
бөліктерден жасалған бұйымдардың 
әр жиынтығы үшін сегіз-он нұсқасы 
(әр түрлі ағаш түрлері, әрлеу және 
жабын түрлері) қарастырылған, 
осылайша бірыңғай корпоративті 
стиль жасалды (сурет 4.81). 

Питер Беренс компания стилінің 
негізін қалаушы болып саналады. 

Электротехникалық концерннің 
директоры бола отырып, ол өнімнің 
фирмалық стилінің тұжырымдамасын 
жасады. Оның алғашқы өнертабысы 
электр қозғалтқышының өзегі болды, 
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4.81- сурет. Михаэль Тонет (Михаил 
Тонет; Майкл тонет)-неміс және 

австриялық жиһаз шебері. Ең танымал 
жұмыстар: Вена орындығы, 

тербелетін орындық, иілген жиһаз 
[http://www.thonet.de] 

содан кейін бүкіл "кристалды тор" 
пайда болды. Беренс мүлдем жаңа 
әдемі пішінді жасауға ұмтылмады. 
Болашақта ол осы формадағы барлық 
өнімдер сияқты, дәлелденген 
геометриямен ол аз ғана өзгерістерге 
мүмкіндік берді. П. Беренстің 
фирмалық стилі өнімдерді 
біріздендіруде қарастырылды (сурет. 
4.82). 

Фирмалық стиль 
бағдарламалары ХХ ғасырдың 50-ші 
жылдары кеңінен таралды. Шетелде 
және қазіргі уақытта дизайнерлік 
қызметтің жетекші әдістерінің бірі 
болып табылады. "Оливетти" және 
"Браун"брендтік стильдері 
классикалық мысалдарға айналды.
Итальяндық Оливетти компаниясы, 
әлемдегі кеңсе жабдықтарының ірі 
өндірушілерінің бірі, 1908 жылы 
Камилло Оливетти негізін қалаған. 

Итальяндық Оливетти 
компаниясы, әлемдегі кеңсе 
жабдықтарының ірі өндірушілерінің 
бірі, 1908 жылы Камилло Оливетти 
негізін қалаған.  

Компания дизайнер Марчелло 
Ниццолидің келуімен және 1940 
жылдардың аяғында "Лексикон-80" 
және "леттер-22"жазу 
машинкаларының эстетикалық 
қасиеттері бойынша сенсациялық 
модельдерін шығарумен ерекше 
атаққа ие болды.  

Содан кейін өрнек стилі пайда 
болады. Сонымен қатар," Оливетти 
стилі", АЭГ дизайнынан 
айырмашылығы, кез-келген белгілі бір 
пластикалық формалар мен дизайн 
әдістеріне адалдық емес, өнімнің 
ресми бірлігі емес, кез-келген өнімді 
әдемі етуге деген ұмтылыс емес, бәрі 
тартымды, жоғары сапалы болуы 
керек., тіпті компаниядан келген 
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4.82- сурет. АЭГ концерні, Беренс 
стилінің өнімдері  

[https://en.ppt-online.org/519171] 

4.83- сурет. Olivetti фирмалық стилі 

іскери хат-хабарларды қоса алғанда. 
Компанияның өзі айтарлықтай 

өзгерістерге ұшырады және жақында 
ғана кеңсе жабдықтарын өндіруді 
қайта бастады. 

Брендті өнеркәсіптік дизайнды 
дамыту құралы ретінде қалыптастыру 

Өнеркәсіптік дизайндағы 
брендингтің қызықты мысалы-Braun 
брендін дамыту.  

Braun дизайнері ерекше не 
жасады?  

Өткен ғасырда техника жиһазға 
ұқсас болды. Ол өрнекті ою-өрнегі бар 
ағаш болатын. Интерфейс панелі 
эргономиканы ескермеді, түсінікті 
болмады: қайда қосу керек және 
дыбыс деңгейін қайда арттыру керек. 

Рамстың дизайны дәуір үшін 
түбегейлі жаңа болды. Ол оны "жақсы 
дизайн – мүмкіндігінше аз 
дизайн"қағидатына сүйене отырып 
жасады. Бұл мөлдір бөлшектері мен 
монотонды түсі бар геометриялық 
құрылғылар болды.  

Сонымен қатар, Рамс басқару 
панеліның түсті кодтауын ойлап 
тапты. Қосу/өшіру түймесі жасыл 
және дөңес болды. Барлық басқа 
қосқыштар мен терулер азайтылды 
және логикалық және ықшам түрде 
орналастырылды. Содан бері 
пайдаланушы құрылғыларды 
басқаруды тезірек және тиімді 
түсінеді. Сонымен қатар, дизайнер 
алюминий мен болаттан жасалған 
сөрелер жүйесін ойлап тапты, шаш 
кептіргіштің тұтқасын ыңғайлы етіп 
орналастырды және 
кофеқайнатқыштың жұмыс схемасын 
ойлап тапты, онда сүзгі мен су ыдысы 
бірдей дизайнға айналды. 

"Braun" техникасы дизайндағы 
функционализмнің көрінісі болды 
(сурет. 4.5.25), бұл фирмаға 
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4.84- сурет.Оливетти стилі 
[http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/Proektn

aya%20grafika%202/lek/lek01.htm] 

4.85- сурет. Braun фирмасының 
алғашқы өнімдері 

[https://spark.ru/startup/klona/blog/1763
8/chto-mozhet-promishlennij-dizajn-5-

legendarnih-kompanij] 

сатылымның тез өсуіне және осы 
уақытқа дейін жалғасып келе жатқан 
үлкен жетістікке әкелді. Ол компания 
өнімдерінің портреті арқылы 
нақтыланады: біздің электр 
құрылғыларымыз үнсіз, тыныш, 
көмекшілер мен қызметшілер болуы 
керек. Олар бәрін жасаған кезде 
жақсы қызметші сияқты байқаусызда 
жоғалып кетуі керек (сурет. 4.85). 

Бүгінгі таңда "Braun" бренді өз 
стратегиясын өнеркәсіптік өнімдер 
дизайнының жаңа формаларына 
дамыта отырып, нарықтарға сәтті 
дамуда. 

Есте сақта, бұл -:  
Бренд-бұл жалпы қабылданған 

эмоционалды корпоративті имидж. 
Брендинг - бұл жалпы брендтің 

бір бөлігін құрайтын визуалды аспект. 
Логотип-бұл белгіні немесе 

кескінді қолдану арқылы компанияны 
қарапайым тану. 

Рестайлинг (авто) (Анг. 
Restyling-модернизация, стильдің 
өзгеруі) – бұл сән тенденциялары 
немесе брендтің өзгерген 
корпоративтік стилі үшін 
автомобильдің сыртқы және ішкі 
көрінісі. Өнеркәсіптік дизайн 
өнімдеріне қойылатын техникалық 
эстетикаға қойылатын жалпы 
талаптарға мыналар жатады:  

Экспрессивтілік - бұл өнімнің 
сыртқы түрімен эстетикалық сапаны 
көрнекі түрде көрсету мүмкіндігі. 

Бірегейлік-бұл машинаны бір 
типтен ажыратуға мүмкіндік беретін 
пішіннің ерекше элементтері мен 
олардың қатынастарының жиынтығы 

Үйлесімділік-өнім пішінінің 
белгілі бір жарықтылық, түс, өлшем 
және әртүрлі элементтердің 
орналасуы қатынастарымен қол 
жеткізілетін пішін элементтерімен 
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4.86-сурет.Braun үтіктерін 90 жылдан 
астам тарихы бар компания 

шығарады, ол радио құрылғыларынан 
басталып, қазір ұстаралар мен 

эпиляторлар, блендер мен 
кардиомониторлар жасайды.

4.87- сурет. Braun MQ 745 Блендері 
[http://220mart.kz/kukhonnaya-
tekhnika/blendery-i-miksery/] 

органикалық түрде келісілетін қасиеті; 
үйлесімділік талабы сонымен қатар ол 
қолданылатын жермен үйлесімділікке 
қолданылады. 

Қазіргі заманғы стиль-бұл 
өнімнің жалпы стилі мен материалдық 
әлем стилінің даму деңгейі 
арасындағы үйлесімділік. 

Бүгінгі таңда кәсіби шеберлік 
байқауын дамыту қозғалысы танымал 
болып келеді. 

WorldSkills International (wsi, 
ағылш. skills - "іскерліктер") - 
халықаралық коммерциялық емес 
қауымдастық, оның мақсаты бүкіл 
әлем бойынша кәсіптік даярлық пен 
біліктіліктің мәртебесі мен 
стандарттарын арттыру, бүкіл әлем 
бойынша халықаралық жарыстар 
өткізу арқылы жұмысшы 
мамандықтарды танымал ету болып 
табылады. WorldSkills стандарттарына 
сәйкес өнеркәсіптік дизайн 
құзыреттілігі бойынша тапсырмалар 
қалыптастырылады және осы 
құзыреттілікке халықаралық талаптар 
қойылады. 

Техникалық сипаттамасы 
"өнеркәсіптік дизайн"құзыреті. 

Өнеркәсіптік дизайн. 
Өнеркәсіптік дизайнның мақсаты: 
заманауи көрінісі бар ыңғайлы өнімді 
жасау. Өнеркәсіптік дизайн қызмет 
түрі ретінде өнер, маркетинг, дизайн 
және технология элементтерін 
қамтиды. Өнеркәсіптік дизайндағы 
өнімді жобалау бірнеше кезеңнен 
тұрады. 

1 кезең:  
- техникалық талаптармен 

танысу және жобалауға арналған 
техникалық тапсырманы әзірлеу;  

- жобалау объектісінің 
технологиялық көрсеткіштерін, 
құрылымдық, композициялық және т. 
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4.88- сурет. Moodboard құру үлгісі 

4.89- сурет.Ақпарат жинау.  
Қысқаша қалыптастыру  

[https://novate.ru/blogs/080115/29478/] 

б. ерекшеліктерін зерттеу;  
- болашақ нысанның 

прототиптері мен аналогтарын жинау. 
Moodboard немесе "көңіл-күй 
панельдерін" құру; дизайнер мен 
Тапсырыс берушінің болашақ өнім 
тұжырымдамасын көру әрқашан 
сәйкес келе бермейді. Дайын жобаны 
таныстыру сәтінде клиенттің көптеген 
түзетулерінен құтылу үшін дизайнер 
Moodboard идеяларын "көңіл-күй 
панелінда" көрсетуі керек, ол нақты 
шешімді көрсетпейді, бірақ 
дизайнның жалпы атмосферасын 
жеткізеді. Нысанның пішіні, 
құрылымы және түс схемасы 
ұсынылады немесе таңдалады. 
Алғашқы кезеңдерде өзара 
түсіністікке қол жеткізу маңызды  

2 – кезең-тұжырымдамалық 
шешім (форэскиз) мынадай 
жұмыстарды қамтиды: 

- жобаланатын объектіні 
функционалдық және композициялық 
ұйымдастырудың жалпы 
принциптерін әзірлеу; 

- көркемдік-стилистикалық және 
техникалық принциптердің жалпы 
қағидаларын әзірлеу. 

3-кезең-мынадай жұмыс 
түрлерін көздейтін нобайлық дизайн-
жоба (нобайлау): 

-Жобаланатын объектінің 
нысанын, көлемдік-кеңістіктік және 
түс-фактуралық шешімдерді көркем-
композициялық пысықтау;  

-техникалық мәселелерді 
зерттеу: көлемді шешімнің 
эргономикалық негіздемесі, жалпы 
дизайн схемасының негіздемесі, 
қорғаныс және сәндік материалдар 
мен әрлеу технологияларын таңдау 
және т. б.;  

- нұсқаларды салыстырмалы 
талдау және көлемді, түсті және 
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4.90 сурет – Болашақ көліктің жалпы 
көрінісі 

[https://www.artlebedev.ru/bosch/] 

4.91- сурет. Мды жаттықтыру.  
Логикалық тізбекті құру схемасы 
[https://www.artlebedev.ru/bosch/] 

4.92- сурет. Қалып түзу процесі 
[https://www.artlebedev.ru/bosch/ 

эргономикалық шешімнің негізгі 
нұсқасын таңдау. 

4 – кезең-дизайнерлік шешімнің 
қабылданған нұсқасын түпкілікті және 
егжей-тегжейлі пысықтауды көздейтін 
техникалық дизайн-жоба (эскизді 
нақтылау), оның ішінде:  

- Жобаланатын объектінің 
егжей-тегжейлі эскизін түсте орындау; 

- эргономикалық схеманы 
жасау;  

- түсті фактуралық шешімнің 
картасын жасау;  

- түсіндірме жазба жасау. 
Прототип материалда жасалады. 

Немесе ұсынылған материалдарды 
қолдана отырып, кішкене масштабта 
макет жасалады. 

Артемий Андреевич Лебедев 
(туған. 13 ақпан 1975, Мәскеу, КСРО) 
— ресейлік дизайнер, өнертапқыш, 
кәсіпкер, блогер [65], саяхатшы және 
"Ководство" авторы-веб-дизайн 
бойынша нұсқаулық Негізін қалаушы, 
бірлескен иесі және бас директоры 
[66] "WebDesign", кейіннен Артемий 
Лебедев студиясы деп аталды. "А-
квадрат", "Артографика"дизайнерлік 
студияларының негізін қалаушы 
Негізін қалаушы, интернет-жарнама 
агенттігінің "Жарнама.ру" [65], [66]. 
2008 жылдан бастап "тірі Журнал" 
орыс тілді жобасын меңгерген "SUP 
Media" компаниясындағы 
акционерлердің өкілі [64].  

Егер сіз көшелерде немесе 
олардың астында қозғалмасаңыз, бірақ 
олардың үстінен оңай және тыныш 
жүрсеңіз, Қала өмірі басқаша болуы 
мүмкін. Метродағы электр 
шамдарының орнына – күн сәулелері, 
шулы тоннельдердің орнына – 
ландшафттар өзгереді, сонымен бірге 
кептелістер болмайды. "Бош" 



220 

Ретро теледидарға ұқсас кабина 

4.94- сурет. Пластикалық панельдерді 
қалыптастыру. Шешімдерді іздеу 
[https://www.artlebedev.ru/bosch/] 

4.93 сурет – Қалып түзу процесі 
[https://www.artlebedev.ru/bosch/] 

компаниясының сарапшылары 
арқанды жолдың қадір-қасиетін және 
жолаушының талабы бойынша тоқтау 
мүмкіндігін біріктіретін қалалық 
көлікті жасау үстінде. Студияда 
компанияның тапсырысы бойынша 
жолаушылар кабиналарының сыртқы 
түрі әзірленді (сурет. 4.93), сондай-ақ 
жаңа қозғалыс құралының жұмысын 
сипаттайтын ролик дайындалды. 

Әуе көлігі-бұл жер үстінде 
орналасқан тас жол бойымен 
қозғалатын кең стендтер.  

Межелі жерге жету үшін қатаң 
маршруттар мен кестелерді ұстанудың 
қажеті жоқ. Кабинаның өзі сызықтар 
арасында ауысады және оны 
ауыстырудың қажеті жоқ. 

Кабина болашақ жолының 
бойында орналасқан көптеген шағын 
станциялардың бірінде сұраныс 
бойынша тоқтайды. Маршруттық желі 
қисықтар мен бұтақтардан тұрады. Ол 
икемді және кез-келген уақытта жаңа 
аудандар мен бағыттарға таралып, 
кеңеюге дайын. 

Болашақтың көлігі 
көмірқышқыл газын шығармайды, 
үлкен энергия шығынын қажет 
етпейді және оған жер қажет емес. 
Көлік жетілдірілген пішінге ие болуы 
керек, конструктивті сенімді болуы 
керек және жеңіл әсер қалдыруы 
керек. 

Болашақ көлік тұжырымдамасы 
бойынша жұмыс басталады. Алғашқы 
эскиздер қарастырылады. Біріншіден, 
кабина-бұл ретро теледидар, содан 
кейін пішіні аздап өзгереді, 
кабинаның эргономикалық 
параметрлері талданады. 6-10 адам 
кабинаға сыяды (сурет. 4.94). 

Өнімнің соңғы үлгісі барлық 
ерекшеліктерді ескере отырып, соңғы 
көрсетілімдерде орындалады (сурет. 
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4.95 сурет – Финальды рендер 
[https://is.gd/f0lsqn] 

4.95). 3D принтерде 3D орналасуы 
жасалады. Қажетті бөлшектердің 
жалпы сызбалары орындалады.   

Тəжірибелік тапсырмалар 
№1 тапсырма. 
 Нысанға алдын-ала талдау жасаңыз (шайнек, саптыаяқ, үтік). 
№2 тапсырма. 
Болашақ тұрмыстық заттың тұжырымдамасын жасаңыз. 
№3 тапсырма. 
Тұрмыстық заттың эскиздік жобасын орындаңыз. 
№4 тапсырма. 
Интернеттен тауып, үтікті немесе электр шайнегін өндіруге арналған 

техникалық регламенттің талаптарын қарастырыңыз. 
 №5 тапсырма. 
Өнімді өндіруге техникалық тапсырма жасаңыз. 
№6 тапсырма. 
Компьютер тінтуірін түрлендіруді орындаңыз. Эскизді пайдаланып, 

өнімнің эскизін орындаңыз 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Дизайндағы қай бағыт функционализм деп аталады?
2. Функционализмнің нақты өкілі қандай бренд?
3. Дитер Рамс қандай мектепті ұсынады?
4. "Эмоционалды " немесе" мінез-құлық " дизайнының негізін қалаушы

кім? 
5. Коммерциялық дизайн қалай аталады?
6. КСРО-да дизайндағы қандай тәсіл қабылданды?
7. Тақырыптық дизайнды жүзеге асыру формасы қалай аталады?
9. Визуалды байланыс жүйесі қалай аталады?
10. Фирмалық стильдің құрамына қандай элементтер кіреді?
11. Тауар белгілерінің түрлері қандай?
12. Фирмалық стильдің түпнұсқасы қалай аталады?
13. Түпнұсқа бренд ұраны қалай аталады?
14. Бренд блогына не кіреді?
15. АЭГ концерні немен айналысады?
16. Оливетти қандай өнімдер шығарады?
17. Вена креслоларының дизайнері кім?
18. BRAUN " концернінің басты ұраны қандай?
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5- БӨЛІМ. АВТОРЛЫҚ ҮЛГІНІ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ЗЕРТТЕУ

Оқу мақсаттары 
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар: 

1) Өнеркәсіптік өнімдер мен заттық-кеңістіктік кешендердің стандарттау
және сертификаттау талаптарына сәйкестігін тексеру. 

2) Өнімді дайындаудың Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкестігін
жүзеге асыру. 

3) Өлшеу құралдарының сәйкестігін растау үшін құжаттарды дайындау.
Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар өлшеу 

құралдарымен жұмыс істей білуі, жобалауға арналған тапсырманы құрастыра 
және оқи білуі, ақпаратты қайта өңдей алуы және жинай алуы, дизайнерлік 
жобалардың эскиздерін жасай білуі, графикалық бағдарламаларды меңгеруі 
тиіс.  

Қажетті оқу материалдары 
Дербес компьютер, бақылау-өлшеу құралдары, 
эскиздерге арналған альбом, дәптер, қалам, қарындаш. 
Кіріспе 
Бөлімде авторлық үлгіні орындау үшін технологиялық процестерді 

зерттеуге қажетті білім, Дағдылар мен дағдылар сипатталған. 
Бөлімді зерделеу нәтижесінде студенттер мыналарды игереді: метрология 

негіздері, өнімдер мен қызметтерді стандарттау тұжырымдамасымен танысады; 
Жобаны орындау кезінде өлшеу құралдары мен өлшеу әдістерін қолдану 

арқылы жұмыстарды орындайды; дизайн саласындағы халықаралық 
стандарттарға талдау жүргізеді; дизайнердің біліктілік жұмысында дизайн-
жобалаудың әртүрлі әдістерін қолданады. 

5.1. Өлшеулерді орындау әдістемесі 

5.1-сурет.Инженер-технолог 
[https://is.g d/VFN3HO] 

Стандарттау, сертификаттау 
және метрология – бұл өзара 
байланысты үш білім саласы, олар 
өнімдер мен қызметтердің сапасын 
қамтамасыз етуде, бәсекеге қабілетті 
өнімді әзірлеуде, құруда және іске 
асыруда маңызды құрал болып 
табылады. [64]. 

Метрология (грек тіл. μέτρον" 
Өлшем "+ λόγος "ой; себеп") - 
өлшеулер, олардың бірлігін 
қамтамасыз ету әдістері мен 
құралдары және қажетті дәлдікке 
жету тәсілдері туралы ғылым [65]. 
Метрологияның мәні – берілген 



223

5.2- сурет. Қазіргі заманғы өлшеу 
құралдары 

[https://is.gd/4wyGK8] 

5.3- сурет. Кіріктірілген 
микропроцестері бар құрылғылар 

[https://is.gd/slpl5m] 

5.4 сурет – Штангенциркуль құрылғысы 
ШЦ - I типті Штангенциркуль: 

1-штанга; 2-жылжымалы рамка; 3-
штанга шкаласы; 4-ішкі өлшеулерге 

арналған ернеулер; 5-сыртқы 
өлшеулерге арналған ернеулер; 6-
тереңдік өлшегіштің сызғышы; 7-
нониус; 8-раманы қысуға арналған 

бұранда 

дәлдік пен сенімділікпен 
объектілердің қасиеттері туралы 
сандық ақпарат алу; бұл үшін 
нормативтік база-метрологиялық 
стандарттар (сурет 5.1).  

Метрология үш негізгі 
бөлімнен тұрады: 

Теориялық немесе іргелі-жалпы 
теориялық мәселелерді қарастырады 
(физикалық шамаларды, олардың 
бірліктерін, өлшеу әдістерін өлшеу 
теориясы мен мәселелерін әзірлеу). 

Қолданбалы-теориялық 
метрология әзірлемелерін 
практикалық қолдану мәселелерін 
зерттейді. Оның қарамағында 
метрологиялық қамтамасыз етудің 
барлық мәселелері бар. 

Заңнамалық-физикалық өлшем 
бірліктерін, өлшеу әдістері мен 
құралдарын қолдану бойынша 
міндетті техникалық және құқықтық 
талаптарды белгілейді. Бүгінгі таңда 
метрологияда кіріктірілген 
процестері бар көптеген өлшеу 
құралдары бар. Олардың әрқайсысы 
белгілі бір нұсқаулықпен 
жабдықталған және көп функциялы. 

Кіріктірілген микропроцестері 
бар құрылғылар (сурет 5.3)  

Өлшеулерді орындау әдістемесі 
(ӨОӘ) – орындалуы белгілі 
дәлдікпен өлшеу нәтижелерін алуды 
қамтамасыз ететін операциялар мен 
қағидалар жиынтығы. Осы мақсатта 
өлшеулерді орындау әдістемесі 
(ӨОӘ) әзірленеді.  

Өнеркәсіптік дизайнерлер үшін 
сіз осы құралды қолдануды 
үйренуіңіз керек:"ШЦ-I типті 
Штангенциркуль; ШЦ-2".  

"Штангенциркуль" термині 
неміс сөзінен тұрады "өзек" - "тірек, 
тірек, өзек" және латынның 
"циркулус" - "шеңбер". Егер сіз 
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5.5-сурет. Көрсеткіштерді алу бойынша 
штангенциркуль түрлері. 

[https://is.gd/f0lsqn] 

5.6- сурет. Бөлшек диаметрін 
құрылғымен өлшеу  
[https://is.gd/f0lsqn] 

сөзбе-сөз аударсаңыз, онда: 
"шеңберді өлшеуге арналған өзек" 
(сурет 5.4). 

Көрсеткіштерді алу әдісіне 
сәйкес штангенциркульлер бөлінеді: 

 нониус; 
 теру-оқу ыңғайлылығы мен 

жылдамдығы үшін теру құралымен 
жабдықталған; 

 сандық-қатесіз оқуға 
арналған сандық көрсеткіші бар 
(сурет 5.5). Көрсеткіштерді алу 
бойынша штангенциркуль түрлері.  

Нониус бойынша 
көрсеткіштерді анықтау: 

Штангенциркульдің 
көрсеткіштерін анықтау үшін оның 
негізгі және қосалқы шкаласының 
мәндерін қосу керек.  

Штангенциркуль мен 
нониустың шәкілдері бойынша 
көрсеткіштерді есептеу тәртібі: 

олар бүтін миллиметр санын 
есептейді, ол үшін штрих 
шкаласында нониустың нөлдік 
соққысына сол жаққа жақын және 
оның сандық мәнін есте сақтаңыз; 

миллиметрдің фракциялары 
есептеледі, ол үшін нониус 
шкаласында нөлге жақын және 
штрих шкаласының соққысына 
сәйкес келетін соққыны табыңыз 
және оның реттік нөмірі мен 
нониустың бөліну бағасын қосыңыз 
(нониустың бөліну бағасы формула 
бойынша есептеледі: негізгі 
шкаланың бөліну бағасы нониустың 
соққыларының санына бөлінеді), ең 
көп таралған ШЦ-1 
штангенциркульлерінде нониустың 
бөліну бағасы 0,1 мм 
құрайды.нониус шкаласы бойынша 
санау (миллиметрдің үлесі). 

Штангенциркульмен өлшеу 
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5.7 сурет - Штангенциркульмен белгілеу 
[https://is.gd/f0lsqn] 

5.8- сурет. Шеңбер сызу 
[https://is.gd/f0lsqn] 

5.10-сурет. ШЦК (дөңгелек шкаласы бар 
штангенциркуль) 
[https://is.gd/f0lsqn] 

үлгілері. 
Бөліктің қалыңдығын немесе 

диаметрін өлшеу үшін 
штангенциркульдің ернеулерін 
сұйылту керек, оларға бөлік салыңыз 
және ернеулерді бөліктің бетімен 
байланыстырыңыз. Жабу кезінде 
ернеулердің жазықтықтары 
өлшенетін бөліктің жазықтығына 
параллель болуын қамтамасыз ету 
керек. Құбырдың сыртқы диаметрі 
тегіс бөліктің өлшемімен бірдей 
өлшенеді, тек ернеулер құбырдың 
диаметрлі қарама-қарсы жақтарына 
тиіп тұруы керек (сурет. 5.6) [3].  

Параллель жақтары бар парақ 
материалының жолағын өлшеу үшін 
шкала бойынша көрсетілген 
өлшемге назар аудара отырып, 
штангенциркульдің ернеулерін 
жайып, парақтың соңында бір 
губкамен жүргізіп, екіншісін сызып 
тастау керек. Штангенциркульдің 
ернеулері қатайғандықтан, олар 
тозбайды. Сіз жұмсақ 
материалдарды да, қатты 
материалдарды да белгілей аласыз 
(мыс, жез, Болат) (сурет 5.7)  

Қайралған өткір 
штангенциркуль ернеулерінің 
көмегімен сіз шеңбер сызығын оңай 
анықтай аласыз. Мұны істеу үшін 
ортасында диаметрі шамамен 1 мм 
болатын таяз тесік жасалады, оған 
ернеулердің біреуі демалып, 
екіншісі шеңбер сызығын сызады 
(сурет 5. 8). 

Сыртқы өлшеулерге арналған 
штангенциркульдің ернеулерінің 
пішінін жетілдірудің арқасында 
оларды кейінгі өңдеу үшін 
бөлшектерді дәл, ыңғайлы және тез 
белгілеуге мүмкіндік туды. [66] 

МЕМСТ 166-89 бойынша 
штангенциркульдер Қазақстанда: 
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5.11- сурет. 

Штангенциркуль ШЦ-III. 
[https://is.gd/f0lsqn] 

 
 

 
5.12 – сурет. ШЦЦ-сандық индикациясы 

бар (электрондық). 
[https://is.gd/f0lsqn] 

 

ШЦ-I-сыртқы және ішкі 
өлшемдерді өлшеуге арналған екі 
жақты ернеулермен және тереңдікті 
өлшеуге арналған сызғышпен. 

ШЦК-дөңгелек шкаласы бар 
штангенциркуль.  

Штанганың ойығында рельс 
орналастырылған, оған бастың 
берілісі бекітілген, сондықтан 
ернеулердің жағдайына сәйкес 
келетін штангенциркульдің 
көрсеткіштері штанганың шкаласы 
мен жебенің позициясы бойынша 
дөңгелек бас шкаласы бойынша 
оқылады. Бұл нониустың сілтемесін 
оқудан гөрі Орындаушы үшін 
әлдеқайда қарапайым, жылдам және 
аз шаршайды (сурет 5.10);  

ШЦТ-I-абразивті тозудың 
жоғарылауы жағдайында сыртқы 
өлшемдер мен тереңдіктерді өлшеу 
үшін қатты қорытпамен 
жабдықталған ернеулердің бір 
жақты орналасуы. 

ШЦ-II-сыртқы және ішкі 
өлшемдерді өлшеуге және 
таңбалауға арналған ернеулердің екі 
жақты орналасуымен. Соңғысын 
жеңілдету үшін микрометрмен 
жабдықталған. 

ШЦ-III-сыртқы және ішкі 
өлшемдерді өлшеуге арналған 
ернеулердің бір жақты 
орналасуымен (сурет 5.11). 

Штангенциркуль ШЦ-III. 
ШЦЦ-сандық индикациямен 

(электронды) (сурет 5.12). 
 
5.2. Метрологиялық сараптама 
МЕМСТ 8.103-73 сәйкес метрологиялық сараптама (МС) - бұл өлшеуге 

жататын параметрлерді таңдау, өлшемдердің дәлдігіне қойылатын 
талаптарды белгілеу және өнімді әзірлеу, дайындау, сынау, пайдалану және 
жөндеу процестерін өлшеу (ӨЖ) әдістері мен құралдарымен қамтамасыз ету 
бойынша техникалық шешімдерді талдау және бағалау [67]. 

Метрологиялық сараптама кезінде қате немесе жеткіліксіз негізделген 
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шешімдер анықталады, метрологиялық қамтамасыз етудің нақты мәселелері 
бойынша ұсынымдар әзірленеді. 

Метрологиялық сараптама жүргізу: 
-берілген дәлдікті, еңбек сыйымдылығын және бақылау-өлшеу 

операцияларының өзіндік құнын төмендетуді қамтамасыз ететін бақылаудың 
неғұрлым заманауи әдістері мен құралдарын өндіріске енгізуге; 

- кәсіпорынның барлық бөлімшелерінде қолданылатын өлшеу әдістері 
мен құралдарының технологиялық процестердің оңтайлы режимдерін 
қамтамасыз ету және өнім сапасын бақылау талаптарына сәйкестігі. 

МЭ 2 негізгі сұрақты шешуі керек: нені өлшеу керек? және қандай 
дәлдікпен? 

МЭ міндеттері: 
1) бағалау:  
- өлшенетін параметрлер номенклатурасының ұтымдылығы;  
- өлшеу дәлдігіне қойылатын талаптардың оңтайлылығы;  
- берілген талаптарға өлшеу дәлдігінің сәйкестігі;  
- ӨЖ дәлдігіне қойылатын талаптардың толықтығы мен дұрыстығы;  
- конструкцияның жарамдылығын бақылау (қажетті 
дайындау, сынау, пайдалану және жөндеу процесінің параметрлері);  
- таңдалған ӨЖ-ге тиімді қызмет көрсету мүмкіндіктері;  
- өлшемдерді орындаудың таңдалған құралдары мен әдістемелерінің 

ұтымдылығы;  
2) өлшеу операцияларында есептеу техникасын пайдалануды талдау;  
3) метрологиялық терминдердің, өлшенетін шамалардың атауларының 

және олардың бірліктерінің белгілерін бақылау. 
МЭ ӨҚ-ға, Өлшем шарттарына, рәсіміне қойылатын талаптарды, 

Өлшем дәлдігінің нормалары мен көрсеткіштерін қамтитын негізгі және 
қосалқы өндіріс өніміне арналған құжаттаманы: техникалық тапсырманы 
әзірлеу сатысындағы құжаттарды; конструкцияны әзірлеу сатысында 
пайдаланылатын құжаттарды (техникалық ұсыныс, эскиздік жоба, 
техникалық жоба); жұмыс конструкторлық құжаттамасын; технологиялық 
құжаттаманың перспективалық жобаларын және жұмыс Технологиялық 
құжаттамасын; бұйымдарды дайындау сатысындағы құжаттарды (мысалы, 
құжаттаманың өзгеруі туралы хабарлама) қамтиды. 

 
МЭ-нің екі негізгі мақсаты: 
- параметрлердің дәлдігіне қойылатын белгіленген (тағайындалған) 

талаптардың дұрыстығы мен жеткіліктілігін анықтау (бұл мақсат объектінің 
қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігінен туындайды); 

- белгіленген талаптардың жарамдылығын бақылауды белгілеу (бұл 
мақсат жобаланатын объектіні әзірлеуді, өндіруді және қажет болған 
жағдайда пайдалануды метрологиялық қамтамасыз етумен байланысты). 
Параметрдің "бақылау жарамдылығы" - өлшеу базаларының болуын және 
бақыланатын беттерге қол жеткізуді ескере отырып, оны рұқсат етілген 
қателікпен өлшеу мүмкіндігі. 
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ЭМ өткізу. 
Техникалық тапсырманың (ТТ), техникалық шарттардың (ТШ) және 

мәтіндік конструкторлық құжаттаманың (жеке инвестициялық шотқа (ЖИШ) 
ТТ-дан, сызбалар мен технологиялық құжаттамадан басқа) метрологиялық 
сараптамасын ұйымның (кәсіпорынның) метрологиялық қызметі жүзеге 
асырады. 

Сызбалар мен технологиялық құжаттаманың метрологиялық 
сараптамасын осы құжаттаманы әзірлейтін ұйымның (кәсіпорынның) тиісті 
бөлімшелері ұйымның (кәсіпорынның) метрологиялық қызметінің 
әдістемелік басшылығымен және бақылауымен жүзеге асырады. 

Әзірлеуші ұйым (кәсіпорын) метрологиялық сараптама жүргізудің 
мүмкін еместігі туралы дәлелді негіздеме болған кезде оны метрологиялық 
қызметтің бас немесе базалық ұйымдары жүзеге асырады. 

ТТ жобаларына метрологиялық сараптама міндетті және ТТ келісу 
және бекіту кезеңінде жүргізіледі. 

Конструкторлық және технологиялық құжаттаманың метрологиялық 
сараптамасы МЕМСТ 2.97-68 және МЕМСТ 3.1102-8i белгілеген әзірлеу 
сатыларында жүргізіледі.  

МЭ нәтижелері. 
Өлшеу құралдарын және ИАЖ әзірлеуге ТТ жобаларының 

метрологиялық сараптамасының нәтижелері бойынша МИ 1314-86-да 
белгіленгенге сәйкес келуі тиіс нысан бойынша сараптамалық қорытынды 
жасалады. 

Ұйымның ішінде конструкторлық, технологиялық, жобалау және 
нормативтік-техникалық құжаттамаға метрологиялық сараптама жүргізу 
туралы оң нәтижелер құжаттамаға бұрыштама қою арқылы ресімделеді. 

Бөгде ұйымдар үшін құжаттамаға метрологиялық сараптама жүргізу 
нәтижелері бойынша екі данада сараптамалық қорытынды жасалады (біреуі 
сараптама жүргізген ұйымда қалады, ал екіншісі құжаттаманы әзірлеуші 
ұйымға жіберіледі).  

Сарапшы мен құжаттаманы әзірлеуші арасындағы келіспеушіліктерді 
бөлімшелердің басшылары шешеді. 

Қажет болған жағдайда метрологиялық сараптама нәтижелері бойынша 
келіспеушіліктерді жоғары тұрған метрологиялық инстанция шеше алады 
[68]. 

 
5.3. Авторлық қадағалау 
Жұмыс конструкторлық құжаттамасын (ЖКҚ) әзірлеу аяқталғаннан кейін 

Бұйымның тәжірибелік үлгісін дайындау және алдын ала сынау жүргізілуі тиіс. 
Алдын ала сынақтар тәжірибелік үлгінің техникалық тапсырма (ТТ) 

талаптарына сәйкестігін талдау, бұйымның осы талаптарға толық сәйкестігін 
қамтамасыз ету үшін ЖКҚ түзету және конструкцияны пысықтау қажеттілігін 
айқындау, оларды тәжірибелік үлгінің қабылдау сынақтары бағдарламасына 
енгізу үшін қайта және қосымша сынақ түрлерінің көлемін айқындау 
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мақсатында жүргізіледі. 
Өнімді алдын ала сынауды тәжірибелік-конструкторлық жұмысты (ТКЖ) 

Орындаушы ұйымдастырады. 
Алдын ала сынақтар аяқталғаннан кейін әзірлеуші әзірленген 

конструкторлық құжаттаманы (КҚ) және технологиялық құжаттаманы (КҚ) 
"О"литеріне береді. КҚ литерлері МЕМСТ 2.97-2013 "конструкторлық 
құжаттаманың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ)" талаптарына сәйкес беріледі. Даму 
кезеңдері " [69]. 

Авторлық қадағалаудың мақсаты-әзірлеушінің жобалық құжаттамасына 
енгізілген барлық талаптардың орындалуын қамтамасыз ету, сонымен қатар 
автордың өнімді жасау нәтижесінде жою және мүмкін түзетулер. 

  
Авторлық қадағалау өнімнің дизайны мен оған арналған жобалық 

құжаттаманың көптеген кемшіліктерін анықтайды. Авторлық қадағалаудың 
ескертулеріне сәйкес конструкторлық және технологиялық құжаттама 
түзетіледі. Құжаттаманы түзету оған өзгерістер енгізу арқылы жүзеге 
асырылады. Конструкторлық құжаттамаға енгізілетін барлық өзгерістерге ҚР 
Авторлық қадағалауды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес 
өзгерістер туралы хабарлама шығарылады. 

 Конструкторлық және технологиялық құжаттамаға енгізілетін өзгерістер 
және осы енгізудің себептерін талдау конструкторлық құжаттама 
талаптарының өндірістің техникалық мүмкіндіктеріне сәйкестігін анықтауға 
мүмкіндік береді. 

 Өнімнің тәжірибелік үлгілеріне сынақтар жүргізу орнын әзірлеуші өнімді 
дайындаушымен бірлесіп айқындайды (егер әзірлеуші мен дайындаушының 
функцияларын әртүрлі ұйымдар орындаса және сынақтар жүргізу шарттарына 
мемлекеттік бақылау органдары белгілеген арнайы талаптар қойылмаса). 

Алдын ала және қабылдау сынақтары осы сынақтарды жүргізуге жауапты 
тарап әзірлейтін және бекітетін сынақтардың тиісті бағдарламалары мен 
әдістемелері бойынша жүргізіледі. 

Сынақтар бағдарламалары мен әдістемелері ТТ және ЖКҚ талаптары 
негізінде әзірленеді. Сынақтар бағдарламаларына сынақтардың тиісті 
әдістемелеріне сілтемелері бар ТТ талаптарының орындалуын растау үшін 
жүргізілетін тексерулер тізбесі кіреді. Сынақтар әдістемелеріне сынақтар, 
бақылау және өлшеу құралдарының тізбесі, бұйымның бағаланатын 
сипаттамалары, сынақтар жүргізу шарттары мен тәртібі, нәтижелерді талдау 
және бағалау тәсілдері, сынақтарды құжаттау тәртібі кіреді. Өнімді сынау 
бағдарламалары мен әдістемелерінің ресімделуі мен мазмұны МЕМСТ 2.96-
2013 «КЖБЖ. Конструкторлық құжаттардың түрлері мен жинақтылығы», 
МЕМСТ 2.99-95 «КЖБЖ. Мәтіндік құжаттарға қойылатын жалпы талаптар» 
және МЕМСТ 2.100-96 «КЖБЖ. Мәтіндік құжаттар». 

Сынақтар жүргізу үшін комиссия тағайындалады, оның құрамына сынақ 
бағдарламасын орындаудың толықтығын, сынақтар жүргізу мерзімдерінің 
сақталуын, сынақтар нәтижелерінің дұрыстығын, объективтілігін және оларды 
Құжаттаудың дұрыстығын бақылайтын әзірлеушінің, тәжірибелік үлгіні 
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дайындаушының өкілдері және сынақ ұйымының мамандары кіреді. Комиссия 
төрағасы болып әзірлеушінің өкілі тағайындалады, ол жалпы басшылықты 
жүзеге асырады және комиссия құрамындағы ұйымдардың өкілдері арасындағы 
өзара іс-қимылды ұйымдастырады. Сынақтарды комиссия тағайындаусыз 
жүргізуге жол беріледі, бұл жағдайда оның функциялары мен міндеттері 
сынақтар жүргізетін қызметтерге жүктеледі. 

Қабылдау сынақтарының оң нәтижелері қабылдау сынақтарын 
жүргізгеннен және КҚ толық жиынтығын қарағаннан кейін әзірленген КҚ және 
ТД-ны "О1"литеріне беретін қабылдау комиссиясына оларды қабылдау үшін 
ТКЖ нәтижелерін ұсынуға негіз болып табылады. 

Қабылдау сынақтары аяқталғаннан кейін Тәжірибелік үлгілерді одан әрі 
пайдалану қабылдау сынақтары актісінде айқындалады. 

Мемлекеттік қадағалау органдары өнімнің стандарттар мен техникалық 
регламенттердің міндетті талаптарына сәйкестік дәрежесін анықтайды және 
сынақ нәтижелері бойынша түпкілікті қорытынды береді [69]. 

Бұл қорытынды жаппай өндіріске жаңа өнеркәсіптік өнімді шығаруға 
мүмкіндік береді. 

5.4. Өнеркәсіптік бұйымдардың дизайнын нақты жобалау 
әдістемесінің жүйесі 

5.13- сурет. Урал ГАХ студентінің 
жұмыс үлгісі 

[https://present5.com/zashhity-v-ural-gaxa/]

5.14- сурет. Шай жұбы дизайнының 
үлгісі 

[https://is.gd/EfzAp5] 

Пәннің бағдарламасында 
тəжірибелік сабақтар өткізу және 
өнеркәсіптік бұйымдардың 
дизайнын нақты жобалауды құру 
кезінде тұжырымдамалық ойлауды 
қалыптастыруға арналған 
жобаларды орындау көзделеді. 
Оқыту бағдарламасында "өнеркәсіп 
өнімінің дизайны" мамандығы 
бойынша техникалық және кәсіптік 
білім берудің үлгілік оқу жоспарына 
сәйкес курстық жоба бойынша 
жұмыс көзделеді (сурет 5.13). 

Ұсынылған курстық жоба 
стилистикалық біркелкілікке, 
пішінге және материалға ие ыдыс-
аяқ жиынтығын әзірлеуді қамтиды. 
Жинақ шай жұбынан, вазадан, 
пышақтан және майлықтан тұруы 
керек.  Әр затты және жеке-жеке 
дамыта отырып, объектінің 
формасы оның мақсатына сәйкес 
келуі керек және бірге олар 
жиынтық құруы керек екенін есте 
ұстаған жөн. Жинақтың тақырыбы, 
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5.15-сурет. ҚазБСҚА студентінің 
курстық жұмысының мысалы 

 

5.16- сурет. «Қарақшылар фрегаты» 
ыдыс жинағының макеті 

 

5.17- сурет. Студенттің жұмысы. 
Ыдыс-аяқ жинағының макеті: 

«Еуро-Азия» 
 

мысалы, тарихи кезеңге, жылдың 
уақытына, күннің уақытына, сезім 
күйіне, мерекеге және т. б. 

"Ыдыс-аяқ жиынтығы" 
курстық жобасы өзара байланысты 
екі бөлікке бөлінген. Бірінші бөлімді 
орындау кезінде көлемдік-
кеңістіктік, стильдік, сәндік және 
түс схемасын табу мәселесі 
шешіледі (сурет. 5.14). 

Бірінші бөліктегі жұмыстың 
қорытындысы жиынтықтағы әрбір 
бұйымның сызбалары( түрлері мен 
өлшемдері және барлық қажетті 
жазулары бар тіліктердің қажетті 
санында), жиынтықтың түстегі 
аксонометриялық бейнесі болып 
табылады. Жұмыс өлшемі 55x75 см 
болатын зембілде орындалады 
(сурет. 5.15). 

Жұмыстың екінші бөлігі 
толық көлемде жасалған келісілген 
өнімнің макетін қамтиды. Әр бөлік 
өздігінен бағаланатын дайын жоба 
ретінде ұсынылған (сурет. 5.16).  

Нақты жобалау әдістемесі 
бірнеше кезеңнен тұрады. 

Бірінші кезең-жобаланған 
объект туралы ақпарат жинау. 
Объектінің қасиеттерін талдау және 
зерттеу. 

Заттардың негізгі түсініктері 
мен эстетикалық қасиеттері. 

Өнімнің пішіні композиция 
заңдарына сәйкес жасалады. 
Өнімнің композициялық 
тұтастығына бірқатар құралдарды 
қолдану арқылы қол жеткізіледі: 
- кеңістіктік және сәндік шешім;  
- құрылысы;  
- пішін тектоникасы;  
- пропорциялар;  
- контраст;  
- Масштаб.  
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5.18-сурет. Лысвенский эмальданған 
ыдыс зауытының ыдыстарының үлгісі. 

[http://posudka.ru/node/17555] 

 

 

 

 

 

5.19-сурет. Шойын мен тот баспайтын 
болаттан жасалған ресейлік ас үй 

ыдыстары 
[https://is.gd/zeRkpO] 

- нюанс. 
Функция-бұл зат мазмұнының 

негізгі элементі, ол көбінесе өнімнің 
пішінін анықтайды, бірақ бұл пішін 
функцияға сәйкес келеді дегенді 
білдірмейді. Функция пішінді 
анықтап қана қоймай, пішін 
функцияға да әсер етеді. Сол 
функция әртүрлі ресми шешімді 
таба алады (сурет 5.17). 

Материал нақты қалыптасу 
процесіне айтарлықтай әсер етеді.  

Мысал келтірейік: 
Шыны ыдыс, металл ыдыс, 

ағаш ыдыс, қыш ыдыс. Өндіріс 
технологиясы өнеркәсіптік өнімді 
жобалаудың жалпы 
тұжырымдамасын қалыптастыруға 
әсер етеді.  

Мысалы:  
- эмальданған болат ыдыс-аяқ 

өндірісі эмальдарды дайындауды, 
табақты тегістеуді, термиялық 
өңдеуді, өңдеуді, дәнекерлеуді, 
эмальдарды жағуды және күйдіруді, 
көркемдік әрлеуді қамтитын күрделі 
технологиялық процесс болып 
табылады. 

- эмальданған ыдыс тұтас 
штампталған ұсақ көміртекті 
суықтай илектелген болаттан 
жасалады (сурет 5.18). Оған 
арналған қақпақтар болаттан, 
әйнектен, Пластмассадан, 
қорытпалардан және басқа 
материалдардан жасалуы мүмкін 
(сурет 5.19); 
- шойын мен Тот баспайтын 
болаттан жасалған ресейлік ас үй 
ыдыстары. Ыдысқа арналған 
арматура (қақпақтардың тұтқалары) 
болаттан, түсті металл 
қорытпаларынан, пластмассадан, 
шыныдан, керамикадан, ағаштан 
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5.20- сурет. Шыны ыдыс үлгісі 
[https://lavandadecor.ru/blog/posuda-iz-

stekla-plusi-i-minusi] 
 

 
 
 

 
 

5.21-сурет. Шыны ыдыстың үлгісі, 
Богемиялық шыны 

[https://www.liveinternet.ru/users/4968747/
post 409773474/] 

 
 
 

және басқа материалдардан 
жасалады. Бұйымның ернеуі мен 
қақпағының шеті бүгілуі немесе 
тоттануға төзімді болаттан жасалған 
жиекпен жабылуы мүмкін. 

- шыны ыдыс. Тұрмыстық 
шыны заттарды жасау үшін кварц, 
Силикат, күрделі және хрусталь 
әйнектер қолданылады. 

Ыстық шыны пластиктен 
жасалған және қалыптаудың барлық 
түрлеріне жақсы сәйкес келеді: 
үрлеу, басу, құю, қалыптау, тарту, 
илеу, тегістеу, штамппен басып 
шығару. Пісіру кезінде әйнек әр 
түрлі түстерді жақсы қабылдайды, 
өндіріс кезінде әртүрлі түстердің 
әйнектерін қосуға болады. Шыны 
керек және айқын емес (сурет 5.20). 

Суық жағдайда әйнек жақсы 
өңделеді. Шыны ыстыққа төзімді, 
ыстыққа төзімді, шыны кристалды 
материалды – ситаллды қосу 
арқылы жасалуы мүмкін.  

Шыны қайнату бастапқы 
шикізат материалдары (шикіқұрам) 
мен берілген декоративтік және 
өңделген қасиеттері бар шынының 
қоспасын балқыту процесі болып 
табылады. 

Өнеркәсіптік өнімдерді 
қалыптастыру негіздері олардың 
тұтынушылық қасиеттерін анықтай 
отырып, сонымен бірге осы 
өнімдердің "морфологиясын", яғни 
олардың нақты формасын 
анықтайтын барлық факторларды 
ескере отырып қарастырылады 
(сурет 5.21). 

Өнеркәсіптік нысандарды 
қалыптастыру заңдылықтарын 
зерттеу дәйектілігі, ең алдымен, 
қалыптастырушы факторлардың 
мәніне байланысты:  
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5.22- сурет. Менажница үлгісінде қалып 

түзу  
[https://vidy-posudy.ru/obzor-vidov-

posudy-po-naznacheniju-i-materialam/] 

 
5.23- сурет. Процесті жаңғырту мысалы 

Бұйымды пайдалану 
[https://vidy-posudy.ru/obzor-vidov-

posudy-po-naznacheniju-i-materialam/] 

 
5.24- сурет. Процесті жаңғырту мысалы 

Бұйымды пайдалану 
[https://vidy-posudy.ru/obzor-vidov-

posudy-po-naznacheniju-i-materialam/] 

 
 

- өнімнің формасына оның 
мақсаты (жұмыс функциясы) және 
эргономикалық талаптар әсер етеді, 
олар кейде өте маңызды;  

- материалдар мен 
құрылымдардың өнеркәсіптік 
өнімдердің формасына әсері, олар 
бірдей емес және объектінің 
сипатына, оның функцияларына, 
адаммен, қоршаған ортамен 
байланысына байланысты.  

Барлық осы факторлар нақты 
әлеуметтік жағдайларда әрекет 
етеді, бұл соңғы өнімнің сапасына, 
оның қалыптасуына әсер етеді 
(сурет 5.22). 

Талдаудың негізгі міндеті—
"адам-пән"байланыстар кешенін 
анықтау. Жоғарыда айтылғандай, 
салыстырмалы түрде қарапайым 
функциясы бар өнімдерге, мысалы, 
сағаттарға, жиһаздарға арналған бұл 
байланыстарды талдау көп 
функциялы өнімдерге қарағанда аз 
күрделі, мысалы, көлік құралдары, 
басқару тақталары бар 
автоматтандырылған желілер және 
т. б. Алайда, барлық жағдайларда 
тақырыпты қарастырудың қатаң 
жүйесі маңызды. "Адам-объект" 
байланысын сипаттайтын кез –
келген маңызды белгінің назардан 
тыс қалуына жол бермеу керек. 

Талдаудың бірінші шарты - 
өнімді пайдалану процесін міндетті 
түрде көбейту (сурет 5.23, сурет 
5.24). 

Пішіннің конструкциямен 
байланысын анықтау. 

Пішіннің конструктивті 
логикасы. Пішін құрылымдық 
негізді елемеуі керек, құрылысқа 
байланысты емес, өздігінен болуы 
керек. Дизайнды техникалық 
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5.24- сурет.Пішін тектоникасын қолдану 
мысалы 

[https://vidy-posudy.ru/obzor-vidov-
posudy-po-naznacheniju-i-materialam/] 

 
 
 

 
5.25-сурет.Ағаш ыдыс жасау. 

 Күрделі технология 
[https://businessideas.com.ua/business-
ideas/oborudovanie-dlya-proizvodstva-

posudy] 

 

 

 
5.27- сурет. NewChi топтамасындағы 

ерекше шай сервиздері 
[https://novate.ru/blogs/260312/2038] 

 

құрылымның бір түрі ретінде 
қарастыруға болады. Пішіннің 
тектоникасы. Жеңіл дизайн жеңіл 
болып көрінуі керек. Ауыр өнімді 
өкпе ретінде киюге болмайды. 
Мұнда көп нәрсе дұрыс табылған 
пластикке байланысты. Оның 
дизайн мен материалға сәйкестігі 
объектінің шынайы тектоникасын 
тудырады (сурет 5.24). 

Бұйымның 
технологиялылығы. 

Маман технологияның 
прогрессивтілігіне қызығушылық 
танытуы керек, себебі өнімнің 
сапасы осыған байланысты.  

Заттардың пішіні мен 
дизайнын операциялардың жалпы 
саны тұрғысынан қарастыру қажет 
(сурет. 5.25), сондай-ақ монтаждау 
кезінде элементтердің орналасуын 
дәл бекітудің болуына немесе 
болмауына, олардың 
қосылыстарының ықтимал өздігінен 
болуына және т.б. назар аударыңыз, 
себебі мұның бәрі өнімнің 
тұтынушылық қасиеттері мен 
сенімділігіне әсер етуі мүмкін. 

Сәндік қасиеттерге, 
материалды пайдалану дәрежесіне, 
өнімнің технологиясына, өнімнің 
құрамына, пішіннің тұтастығына, 
жаңалыққа, өндіріс нарығындағы 
зерттеу дәрежесіне негізделген 
өнеркәсіптік өнімді талдау 
шығармашылық адамның қолына, 
шығармашылық шешімге әкеледі. 
Шығармашылық дизайнды шешудің 
үлгілері (сурет. 5.26, сурет. 5.27). 
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«Өнеркәсіптік бұйымдар дизайны» пәні бойынша курстық 
жобалардың үлгілері
 

 
5.30- сурет. «Азық-түлікке арналған киім» курстық жобасы. ҚазБСҚА. 

 
 
 

 
5.31-сурет. ҚазБСҚА-ның "Ыдыс-аяқ макеттері" курстық жобалары 

 
 

 



237
  

 

5.32-сурет. Курстық жобаның үлгісі 
 

 
5.33- сурет. Студенттердің нақты жобалау мысалы. ГАЗ -3302 негізіндегі 

автомобиль үйінің курстық жобасы 
[https://is.gd/4FRhTU] 
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5.34 - сурет. Студенттердің курстық жұмыстарының көрмесі 

[https://docplayer.ru/71890270-Kafedra-promyshlennogo-dizayna-10-letie-
kafedry.html] 

 

 
5.35-сурет."Ересек адамға баламен серуендеуге арналған көлік құралы" 

курстық жобасын қорғау.  
[https://present5.com/zashhity-v-ural-gaxa/] 
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Тəжірибелік тапсырмалар 
№1 тапсырма.  
Штангенциркульдің көмегімен бұйымды өлшеуді орындау (жалғағыш 

деталь, болтты қосылыс және т. б) 
№2 тапсырма. 
Өлшемдер бойынша эскизді орындаңыз. Түсініктемелермен. 
№3 тапсырма. 
AutoCad бағдарламасын қолдана отырып, z проекцияларында сурет 

салу 
№4 тапсырма. 
3 D моделінің эскизін орындаңыз. 
№5 тапсырма. 
Бұл ақпаратты белгілі бір A2 форматында жасаңыз. 
Демонстрациялық постер дайындаңыз. 
№6 тапсырма.  
Ыдыс дизайнының қызықты шешімдері туралы ақпарат жинаңыз 
 №7 тапсырма 
 Эргономикалық талаптарға сәйкес өнімнің таңдалған дизайнын 

талдаңыз. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 
1. Қандай ғылым метрология деп аталады?
2. Метрология қандай үш негізгі бөлімнен тұрады?
3. Өлшеулерді орындау әдістемесіне не кіреді?
4. Штангенциркуль қандай өлшемдер үшін қолданылады?
5. Қандай процесс метрологиялық сараптама деп аталады?
6. МЭ қандай екі негізгі мәселені шешуі керек?
7. МЭ негізгі мақсаттары?
8. Тәжірибелік үлгідегі авторлық қадағалау қашан жүргізіледі?
9. Авторлық қадағалаудың мақсаты неде?
10. Нысанның функциялары нені білдіреді?
11. Материал нақты қалыптасу процесіне қалай әсер етеді?

Қысқаша қорытынды 
Бұл бөлімде авторлық үлгіні орындауға арналған технологиялық 

процестер қарастырылды. Сонымен қатар метрология, өнім мен қызметтерді 
стандарттау негіздерінің бөлімдері кіреді. Негізгі өлшеу құралдары 
қарастырылды. Дизайн жобалаудың ұсынылған әдістерінің көмегімен 
студенттер өнеркәсіптік өнімдердің біліктілік жұмыстарын құруды үйренеді. 
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6- БӨЛІМ. ДИЗАЙНЕРДІҢ БІЛІКТІЛІК ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУ 
 
Оқу мақсаттары 
Осы бөлімнен өткеннен кейін білім алушылар: 

1) Қазақстан Республикасында белгіленген еңбекті қорғау ережелерін сақтау.
2) Өз іс-әрекетіңізді ұйымдастырыңыз, кәсіби тапсырмаларды орындауды

типтік әдістері мен тәсілдерін таңдаңыз. 
3) Дизайн жобасына техникалық тапсырманы әзірлеу. 
4) Дипломдық жобалаудың графикалық, технологиялық және экономикалы

бөлігі бойынша дайындық жұмыстарын орындау. 
Алдын ала қойылатын талаптар 
Осы модульмен жұмыс басталар алдында білім алушылар ақпаратты

коммуникациялық технологияларды меңгеруі, бөлшектердің құрастыру жән
сызбаларын оқи алуы, технологиялық карталар және эталондық бұйымдард
Сертификаттау туралы түсініктері болуы тиіс. 

Қажетті оқу материалдары 
Орнатылған графикалық бағдарламасы бар дербес компьютер, скейтчинг

арналған альбом, Интернетке шығу, 3D принтер. 
 

Кіріспе 
Бұл бөлімде дизайнердің біліктілік жұмыстарын орындау үшін қажетті 

білім, білік және дағды сипатталған. 
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: ғылыми, жүйелілік, 

орындау реттілігі, орындау тақырыптары мен техникасын таңдауды меңгереді. 
Модульді оқу кезінде білім алушылар:  
 Жобаға қажетті нормативтік материалдарды табу; 
 Аналогтарды талдау және олардың негізгі артықшылықтары мен 

кемшіліктерін анықтау; 
 Жобалау кезеңдерін дәйекті түрде орындаңыз; 
 Дизайнерлер мен басқа да мамандар тобының құрамында жұмыс 

жасаңыз. 
6.1 өнеркәсіптік дизайнердің жұмыс орнындағы еңбекті қорғау 

 
6.1- сурет. Дизайнердің жұмыс орны 

[http://www.prepress-ook.narod.ru/] 

ДК-де жұмыс істеу кезіндегі 
еңбекті қорғау талаптары. 

Бөлімнің талаптары 
пайдаланушы-оператор-
дизайнерлердің жұмыс орындарын 
ұйымдастыруға қолданылады. 

Пайдаланушылардың жұмыс 
орындарын ұйымдастыруға қойылатын 
талаптар: 

-жұмыс орны МЕМСТ 12.2.032-
78 «ЕҚСЖ. Отырып жұмыс істеу 
кезіндегі жұмыс орны. Жалпы 
эргономикалық талаптар» және 
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6.2-сурет-Еңбекті қорғау жөніндегі 

плакат (1) 
[https://proprof.ru/] 

 
6.3-сурет. Еңбекті қорғау жөніндегі 

нұсқаулық (2) 
[https://trudpravorf.com/i] 

 
 

6.4-сурет.Өндірістегі еңбекті қорғау 
жөніндегі стенд 

[https://rpk-giraf.ru/] 

МЕМСТ 12.2.061-81 «Өндірістік 
жабдық. Жұмыс орындарына 
қойылатын жалпы қауіпсіздік 
талаптары»; 

Жұмыс жиһазының 
конструкциясы (жұмыс үстелі, кресло, 
аяққа арналған тұғыр) 
пайдаланушының өсуіне сәйкес жеке 
реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі 
және жұмыс істеу үшін ыңғайлы қалып 
жасауы тиіс. ДК айналасында кемінде 
60-120 см бос орын қамтамасыз етілуі 
керек; 

Экран деңгейінде түпнұсқа 
ұстағыш орнатылуы керек. 

Санитарлық-гигиеналық талаптар 
Табиғи және жасанды 

жарықтандыруға қойылатын талаптар: 
- компьютерлік аппаратура 

пайдаланылатын үй-жайлардың табиғи 
және жасанды жарығы болуы тиіс; 

-табиғи жарықтандыру негізінен 
солтүстік және солтүстік-шығысқа 
бағытталған бүйірлік жарық беру 
жүйелері арқылы жүзеге асырылуы 
керек; 

- жасанды жарықтандыру ЛБ 
типті люминесцентті шамдарды 
пайдалана отырып, аралас 
жарықтандыру жүйесі түрінде жүзеге 
асырылуы тиіс.  

Жұмыс құжатын орналастыру 
аймағындағы жарық 300-500 Люкс 
болуы керек. Жергілікті жарықтандыру 
экранның бетінде жарық түсірмеуі 
керек және экранның жарықтығын 300 
Люкс-тен аспауы керек. Жалпы 
жарықтандыруды ДК 
пайдаланушысының көру сызығына 
параллель жұмыс орындарының 
жағында орналасқан қатты немесе үзік-
үзік шамдар түрінде орындау керек. 

Микроклиматқа және ауа 
ортасын иондауға қойылатын 
талаптар: 
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6.5-сурет. Пайдаланушылар-

операторлар-дизайнерлер  
[https://www.centrattek.ru/] 

 

 

 

6.6-сурет-Еңбекті қорғау жөніндегі 
плакат (3) 

[https://fsnslnr.su/main/] 

 
 
 
 

ДК жұмысы негізгі болып 
табылатын өндірістік үй-жайларда 
микроклиматтың оңтайлы 
параметрлері қамтамасыз етілуі керек. 
Оңтайлы микроклимат параметрлерін 
сақтау үшін кондиционерді орнату 
ұсынылады; 

ДК бар үй-жайлардың 
ауасындағы оң және теріс 
аэроиондардың деңгейлері 
Санитариялық-гигиеналық нормаларға 
сәйкес болуы тиіс. 

Рельстерге қойылатын талаптар. 
ДК-мен жабдықталған үй-

жайларда жұмыс орнындағы шу 
деңгейі 50 дБ "А" - дан (Сан Ұип) 
аспауы тиіс 2.2.4/2.1.8.562-96 "жұмыс 
орындарындағы, тұрғын үй, қоғамдық 
ғимараттардың үй-жайларындағы және 
тұрғын үй құрылысы аумағындағы 
Шу". 

Рельстерге қойылатын талаптар. 
Барлық бейнедисплейлі 

терминалдарда гигиеналық сертификат 
болуы тиіс, соның ішінде визуалды 
параметрлерді бағалау; 

ДК мониторларынан 
электромагниттік сәулеленудің негізгі 
көзі жоғары жиілікті кіші жиілікті 
трансформатор болып табылады; 

ДК мониторының құрылымы 
рентген сәулесінен қорғауды 
қамтамасыз етуі тиіс, оның дозасы 
экраннан және монитор корпусынан 5 
см қашықтықта кез келген нүктеде 
мбэр/сағ (100 мкр/сағ) аспауы тиіс; 

Электр құраушысы бойынша 
электромагниттік өрістің кернеулігіне 
(ДК айналасында 50 см қашықтықта), 
индукцияның магнит ағынының 
тығыздығына қойылатын талаптар; 

Беттік электростатикалық 
потенциал 500 В-тан аспауы керек. 

Еңбек және демалыс режимін 
ұйымдастыруға қойылатын талаптар: 
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6.7-сурет-Еңбекті қорғау жөніндегі 
плакат  

[https://fsnslnr.su/main/] 

 
6.8-сурет-Еңбекті қорғау жөніндегі 

плакат  
[https://fsnslnr.su/main/] 

 

Барлық компьютер 
пайдаланушылары денсаулығын сақтау 
үшін белгілі бір жұмыс және демалыс 
режимін ұстануы керек. Орындалатын 
жұмыстың сипатына және жұмыс 
күнінің уақытына байланысты 
ұсынылатын режим; 

Жұмыс барысында физикалық 
және психикалық шамадан тыс жұмыс 
жасамау үшін әр 15 минут сайын 
экраннан алшақтап, көзге демалу 
ұсынылады, сағатына бір рет жұмыс 
орнынан кетіп, қозғалу ұсынылады. 
Үзілістер кезінде бірнеше физикалық 
жаттығулар жасау керек; 

Мойын, иық, аяқ, қол және 
білектерде ауырсыну пайда болған 
кезде дәрігерден кеңес алу керек. 

Электр қауіпсіздігі талаптары: 
- компьютерде және 

перифериялық жабдықта жұмыс 
істеуге ДК-де жұмыс істеу кезінде 
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты 
оқыған, еңбекті қорғау жөніндегі 
нұсқаулықтан өткен және 
нұсқаулықтар журналына қол қойған 
адамдар жіберіледі; 

- компьютер МЕМСТ 2.1.030-81 
сәйкес жерге қосылуы керек.(сур. 6.8) 

Өнеркәсіптік дизайнерге арналған еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық 
1. Еңбекті қорғаудың жалпы талаптары. 
1.1. Өз міндеттерін орындауға кіріспес бұрын, дизайнер Еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығуы керек. 
1.2. Түпнұсқа-макеттерді, буып-түю өнімдерін, буклеттерді, 

хабарландыруларды, афишаларды, стенділерді және басқа да өнімдерді дайындау 
жөніндегі дизайнерлік жұмыстарды орындау, оларды басып шығару және 
ламинаттау компьютерлік және басқа да кеңсе техникасының көмегімен 
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жүргізіледі. 
1.3. Компьютерлік және басқа да техниканы дербес пайдалануға денсаулық 

жағдайы мен біліктілігі бойынша көрсетілген жұмыстарды орындауға жарамды, 
жасы 18-ден кем емес арнайы оқытылған қызметкер жіберіледі. 

1.4. Дизайнер кеңсе техникасын үнемі пайдаланатын үй-жайда авариялар, 
өрттер, электр жарақаттары туындаған жағдайда әрекет ету тәртібін 
айқындайтын қауіпсіздік техникасы жөніндегі Нұсқаулық қолжетімді жерде 
ілінуі тиіс. 

1.5. Кеңсе техникасын үнемі қолданатын Дизайнер қауіпті және зиянды 
әсерлерге ұшырауы мүмкін, олар іс-әрекеттің табиғаты бойынша келесі топтарға 
бөлінеді: 

- электр тогымен зақымдану; 
- механикалық зақымданулар; 
- электромагниттік сәулелену; 
- инфрақызыл сәуле; 
- өрттің туындау қаупін. 
1.6 Қауіпті және зиянды факторлардың әсерін азайту немесе болдырмау 

үшін нормативтік құжаттардың талаптарын сақтау қажет: "санитарлық ережелер 
мен нормалар.  Бейнедисплейлі терминалдарға, дербес электронды-есептеуіш 
машиналарға және" Санпин " жұмысын ұйымдастыруға қойылатын гигиеналық 
талаптар 2.2.2/2.4.1340-03 (30.04.2010 ж.өзгерістермен).  

2. Жұмысты бастамас бұрын еңбекті қорғау талаптары. 
2.1. Жұмысты бастамас бұрын дизайнер сенімді болуы керек: 
- электр сымдарының, ажыратқыштардың, штепсельдік розеткалардың 

ақаусыздығында, олардың көмегімен жабдық желіге қосылады; 
- компьютерді жерге қосу және оның жұмыс қабілеттілігі; 
- монитор экранын шаңнан тазартып, жұмыс үстелінен артық заттарды алып 

тастаңыз. 
 2.2. Техникалық сипаттағы ақаулар анықталған жағдайда, ақаулар туралы 

тікелей басшыға хабарлаңыз және техникалық қолдау мамандарына 
хабарласыңыз. 

3. Жұмыс кезінде еңбекті қорғау талаптары. 
3.1. Электр тогының соғуын болдырмау үшін тыйым салынады: 
- компьютерді қажет етпей жиі қосыңыз және өшіріңіз; 
- экранға және компьютер блоктарының артына тигізу; 
- сулы қолмен жабдықта жұмыс істеу; 
- корпус тұтастығы бұзылған, сымдар оқшауламасы бұзылған, 

қоректендіруді қосу индикациясы ақаулы, корпуста Электр кернеуі белгілері бар 
жабдықта жұмыс істеу; 

- есептеу техникасы құралдарына және шеткері жабдықтарға бөгде заттарды 
қою; 

- кернеу астында электр жабдықтарын шаңнан және ластанудан тазарту; 
3.2. Жұмыс орнында от қауіпті заттардың болуына тыйым салынады. Үй-

жайларда тыйым салынады: 
- от жағу, темекі шегу; 
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- жылыту құрылғыларында бір нәрсені кептіру; 
- электр аппаратурасындағы желдеткіш тесіктерді жабу. 
3.3. Компьютерде жұмыс істеген әр сағаттан кейін жұмыста кем дегенде 10-

15 минут үзіліс жасау керек. 
3.4. Көру кернеуін жеңілдету үшін алдын-алу қажет: 
- көздің жеңіл массажы, көздің дөңгелек айналуы (бірнеше рет жасаңыз); 
- көру бағытын жақын нысандардан алыс және керісінше өзгерту (бірнеше 

рет орындау).  
4. Авариялық жағдайларда еңбекті қорғау талаптары. 
4.1. Ақаулық анықталған кезде электр жабдығын дереу токтан ажыратып, 

басшыны хабардар ету қажет. Жұмысты жалғастыру ақаулықты жойғаннан кейін 
ғана мүмкін болады. 

4.2. Үзілген сым табылған жағдайда ол туралы дереу басшыға хабарлау, 
онымен адамдардың байланысын болдырмау жөнінде шаралар қабылдау қажет. 
Сымға тигізу өмірге қауіпті. 

4.3. Адамның электр тогымен зақымдануының барлық жағдайларында дереу 
дәрігер шақырылады. Дәрігер келгенге дейін уақытты жоғалтпай, бастау керек  

зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету: 
Тыныс алу болмаған жағдайда – жасанды тыныс алу, жүрек қызметі 

бұзылған жағдайда-жанама жүрек массажы, қажет болған жағдайда алғашқы 
көмек жинағын қолданыңыз.  

4.4. Өрт қауіпті жағдай немесе өрт туындаған кезде дизайнер оны жою үшін 
қажетті шараларды дереу қабылдауы, сонымен бірге өрт туралы әкімшілікті 
хабардар етуі тиіс. 

4.5. Өрт кезінде дизайнер: 
- баспалдақтың жанындағы дәлізде орналасқан электр қалқанындағы электр 

машинасын өшіру арқылы электр желісін өшіріңіз; 
- қолымызға өрт сөндіргішті алып, кең қонышты жану ошағына жіберу 

керек, сақтандырғыш мұрындықты шешіп, иінтірекке басып, көбік ағыны аққанға 
дейін ұстап тұру керек. ОУ типті өрт сөндіргіштердің іске қосылуының кідіріс 
уақыты 10 секундқа дейін құрайды  

5. Жұмыс аяқталғаннан кейін еңбекті қорғау талаптары. 
5.1. Жұмыс аяқталғаннан кейін компьютер мен басқа кеңсе жабдықтарын 

қуаттан босату керек. 
5.2. Жұмыс үстелін тазалаңыз. 
5.3. Терезелердің жабылғанын тексеру үшін кету. Жарықты өшіру [70]. 
 
6.2. Жоба дизайнына арналған техникалық тапсырманы құрастыру 
Техникалық тапсырманы құрастыру  
TТ (техникалық тапсырма) – бұл дизайнер өнеркәсіптік өнімдермен жұмыс 

жасамас бұрын жасаған құжат. Ол дизайн жобасын әзірлеудің бастапқы нүктесі 
ретінде қызмет етеді. 

TТ дизайнерге арналған және іс жүзінде тапсырыс беруші оны жазуы керек 
еді, бірақ бұл объективті себептерге байланысты мүмкін емес: тапсырыс беруші 
бөлменің дизайнын жасау үшін қандай ақпарат қажет екенін білмейді (және 
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білуге міндетті емес). 
Сонымен қатар, көбінесе өнеркәсіптік өнімдерді құрудың бастапқы 

кезеңінде тапсырыс берушінің санасында болашақтың айқын емес көрінісі 
болады. Дизайнердің міндеті - алдымен бұл түсініксіз көріністі саналы деңгейге 
шығару, содан кейін оны құжаттау. 

Аяқталған ТТ-бұл дизайнер мен тапсырыс берушінің үлкен және ұзақ 
бірлескен жұмысының нәтижесі. 

Дизайнер техникалық тапсырманы альбомға жазады және оны тапсырыс 
берушіге келісу үшін ұсынады. Бұл сізге жиналған барлық ақпаратты жоғарыдан 
қарауға, жоспарланған суретті толығымен көруге мүмкіндік береді. 

Дайын ТТ-ға тапсырыс беруші мен дизайнер қол қояды және дизайнердің 
өнеркәсіптік өнімнің дизайн-жобасын жасау жөніндегі қызметін реттейтін құжат 
болады. 

Бұны білу маңызды! 
ТТ жасау — маңызды кезең, өткізіп кетуге болмайды. Жобаның сәттілігі, 

сондай-ақ жұмыс барысында жобаға енгізілетін түзетулер саны тапсырыс беруші 
мен дизайнердің барлық нюанстарды қаншалықты егжей-тегжейлі 
талқылайтынына байланысты. 

ТТ бойынша жұмыс екі бөліктен тұрады 
1-бөлім. Нақты: өнімнің болашағы туралы ақпарат жинау. 
2-бөлім. Коммуникативті: қажеттіліктер мен артықшылықтарды анықтау. 
ТТ жасамас бұрын дизайнер әзірленген объект туралы нақты ақпаратты 

жинауы керек. 
Объектіні алдын ала зерттеу. 
Түс шешімдері үшін дизайнерге түс туралы заңдарды білу маңызды. 

Болашақ объектінің жағдайларын, ерекшеліктерін ескеру қажет. 
Бақылау өлшеулерін жүргізу, қажет болған жағдайда жұмыс өлшеу 

сызбасын жасау. 
Дәл өлшеу өнеркәсіптік өнімді өндіруде қателіктер мен материалдардың 

артық шығынын болдырмауға көмектеседі. 
Қажет болса, кең бұрышты линзаны, прототиптерді фотофиксацияны 

қолданыңыз. 
Фотосуретте қажетті визуалды ақпарат жазылады. Осының арқасында 

дизайнер кез-келген уақытта белгілі бір шешімдерді қолдану мүмкіндігін тексере 
алады. 

Коммуникативті. Тапсырыс берушінің қажеттіліктері мен қалауларын 
анықтау 

Болашақ нысан қандай болуы керек екендігі туралы ақпаратты дизайнер 
алдымен тұтынушыдан алады. Бұл үшін дәстүрлі түрде бір-бірін толықтыратын 
әртүрлі әдістер қолданылады. 

Сауалнама деректерін жинау 
Дизайнер тапсырыс берушіге көптеген түрлі сұрақтарды қамтитын 

сауалнаманы толтыруды ұсынады. Әрине, мұндай сауалнаманы толтыру оңай 
жұмыс емес. Бұл, біріншіден, белгілі бір уақыт шығындарын, екіншіден, өз 
қалауыңыз бен қажеттіліктеріңізді түсінуді қажет етеді. Дизайнер тапсырыс 
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берушіге көмектесе алады-маңызды мәселелерді талқылау, нақтылау сұрақтарын 
қою, кейбір жағдайларда онымен бірге сауалнаманы толтыру. 

Тапсырыс берушімен әңгімелесу 
Тапсырыс берушімен әңгімелесу барысында дизайнер оның барлық 

тілектерін анықтайды және жазады, болашақ өнімнің үміттерін түсінуге 
тырысады. Әңгімелесушілердің "бір тілде сөйлейтініне" көз жеткізу өте маңызды, 
яғни сөздердің мағынасын бірдей түсінеді. Әсіресе, айырмашылықтар арнайы 
терминдерге қатысты. Тапсырыс беруші мен дизайнердің стиль немесе түс 
схемасы туралы идеясы түбегейлі өзгеше болуы мүмкін, сондықтан әңгіме 
барысында визуалды материалдарды қарастырып, талқылаған жөн. 

Ақпараттық және графикалық материалдарды талдау. 
Дизайнер тапсырыс берушіге не ұнайтынын нақты түсіну үшін 

фотосуреттер, суреттер, түстердің үлгілері, текстуралар, текстуралар ұсынады. 
Бұл әдіс адам дәл тұжырымдай алмайтын артықшылықтарды анықтауға 
мүмкіндік береді. Қорытындысы бойынша мұндай жұмыс түсіну маңызды, себебі 
құрылатын өнеркәсіп өнімдерін қуанышты болады, ал бұл қабілетті тудыруы 
толық қабылдамау. 

Жобаның стилі мен тұжырымдамасын анықтау. 
Анкеталық мәліметтер мен жиналған материалдар бойынша дизайнер 

бұйымның стильдік шешімінің тұжырымдамасын таңдайды және дайындайды. 
Бұл түстерді, материалдарды және толтыруды және өнеркәсіптік өнімдерді 
анықтауға көмектеседі. 

ТТ құрастыру кезеңіндегі ең үлкен қиындық-дизайнердің тапсырыс 
берушінің шынайы қажеттіліктерін түсінуі. 

Тапсырыс берушінің сауалнамалық сұрақтарға жауаптары сән үрдістерін 
ұстануға, беделді, заманауи дизайн жасауға деген ұмтылысын көрсете алады.  

Сайып келгенде, барлық әңгімелер мен сауалнамалардан кейін тапсырыс 
беруші өзі тапсырыс берген өнім туралы өз идеясын мүмкіндігінше дәл 
тұжырымдауы өте маңызды. Ал дизайнер алынған ақпараттың барлық 
массасынан Тапсырыс берушінің қажеттіліктерін анықтай алды. 

TТ функциялары 
Жақсы техникалық тапсырма төрт негізгі функцияны орындайды: 
Коммуникациялық 
Егер байланыс процесінде тапсырыс беруші дизайнердің кәсібилігіне 

сенімді болса, жобалау процесі оңайырақ болады. 
Ұйымдастыру 
Альбомдағы TТ дизайны барлық деректерді бір жерде жинауға, оларды 

ұйымдастыруға, қол жетімді ақпаратты тексеруге және жетіспейтіндерін қосуға 
мүмкіндік береді. 

Ақпараттық; 
ТТ альбомында дизайнмен жұмыс істеу үшін қажетті барлық ақпарат бар. 

Егер дизайнер немесе тапсырыс беруші кейбір бөлшектерді ұмытып кетсе, 
барлық мәліметтер қол жетімді. 

Заң 
Егер жоба бойынша жұмыс барысында бірдеңе дұрыс болмаса, барлық 
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даулы мәселелер (жобаның бюджетке немесе тапсырыс берушінің қалауына 
сәйкес келмеуі) ТТ альбомы бойынша тексерілуі мүмкін. Альбом дизайнерді де, 
тапсырыс берушіні де қорғайтын заңды күшке ие. 

ТТ-мен жұмыс істеудегі типтік қиындықтар 
ТТ-мен жұмыс істеу барысында бірқатар қиындықтарға тап болуға дайын 

болу керек. Өнеркәсіптік өнімді құру дизайнер де, тапсырыс беруші де 
қатысатын шығармашылық процесс деген идея оларды жеңуге көмектеседі. 
Дизайнер сұраған ақпарат тапсырыс берушінің нәтижеге қанағаттануы үшін 
қажет екенін есте ұстаған жөн. 

6.3. Дизайнердің біліктілік жұмысын безендіру 
Бітіру біліктілік жұмысы дипломдық жоба болып табылады және 

дизайнерлік жобалаудың технологиясы мен әдістемесіне негізделген. Сонымен 
қатар, негізгі қағида функционалды қажеттіліктің эстетикалық жетілгенге 
айналуы болып табылады. Дипломдық жоба дизайнерлік дизайн бойынша өзара 
байланысты мәселелердің барлық кешенін қамтиды: утилитарлық-практикалық 
талаптар, технологиялылық, материалдарды оңтайлы таңдау, конструктивті 
ұсыныстардың ұтымдылығы, жобалық мәселені шешудің өзіндік және 
жаңашылдығы, жобаланған объектінің эмоционалды-бейнелі және әлеуметтік 
бағдарланған мазмұны. 

Соңғы уақытта сапалы жаңа объектілерді құруға деген сұраныстың артуы, 
олар өздеріне берілген функцияларды орындай отырып, эстетикалық қасиеттерге 
ие, өнеркәсіптік дизайн саласындағы көптеген мамандарды қажет етеді. 

Дипломдық жобаны орындау және оны қорғау – бұл оқу процесінде алынған 
әр түрлі арнайы құзіреттіліктердің дәлелі, бұл түлекке тәуелсіз кәсіби қызметті 
жүргізуге, күрделі жобалық мәселелерді шығармашылықпен шешуге мүмкіндік 
береді. 

Дипломдық жобалаудың мақсаттары 
Бітіруші біліктілік жұмысы өндірістік дизайнерлік жобалау саласындағы 

қорытынды жұмыс болып табылады және студенттердің іскерлігін көрсету, 
дизайнердің біліктілігіне сәйкес келетін міндеттерді шешу мақсатында 
орындалады: 

 өнеркәсіп бұйымдарының дизайнері мамандығының әлеуметтік 
маңыздылығын түсіну; 

 ойлау мәдениетін, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау қабілетін 
меңгеру, мақсат қоя білу және оған жету үшін шешім қабылдай білу; 

 арнайы әдебиеттерде олардың қызмет түрінің профиліне де, көркем 
шығармашылықтың байланысты салаларына да назар аударыңыз; 

 өнердің немесе дизайн саласының дамуының негізгі заңдылықтарын білу; 
 қоршаған орта дизайнының экспрессивті құралдарының ерекшеліктерін 

түсіну;  
 бейнелеу шығармашылығының әртүрлі түрлерінің практикалық 

дағдыларын меңгеру; 
 дизайнерге қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды 
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меңгеру; 
 өнеркәсіптік дизайн саласында жүзеге асырылған шешімдерді талдай 

білу; 
 білімді ұйымдастыру әдістерін шығармашылық процесін дизайнерлер; 
 дизайнердің практикалық қызметінде көркемдік ойды жүзеге асыра білу; 
 көркем-өнеркәсіптік өндіріс процесі туралы нақты түсініктерге ие болу; 
 жобалау-жобаға қойылатын талаптарды анықтай және талдай білу, 

жобалау міндеттерінің ықтимал шешімдерінің жиынтығын синтездей білу, өз 
ұсыныстарын негіздеу; 

 нысанды қалыптастырумен айналыса білу; 
 компьютерлік графика құралдарын меңгеру; 
 тұжырымдамалық, шығармашылық көзқарас негізінде жобалық идеяны 

жасай білу; 
 кешенде функционалдық, технологиялық, әлеуметтік және көркемдік 

міндеттердің кең ауқымын шеше білу; 
 жобалық жобаны құжаттай білу; 
 жобалық шешімді ұсына білу. 
Дипломдық жобамен жұмыс болашақ практикалық қызметке мүмкіндігінше 

жақын болуы керек және кәсіби құзыреттіліктің қалыптасуына ықпал етуі керек. 
Дипломдық жобаның міндеттері 
Дипломдық жобаны орындау міндеттері келесідей: студент:  
 прототиптер мен заманауи ұқсас нысандар үшін жобалау объектісі мен 

материалдар туралы бастапқы ақпаратты жинау, зерттеу және талдау жүргізу; 
бұл материалды А4 25-40 парақ көлемінде реферат түрінде жасаңыз; 

 объектіні немесе объектіні жобалау орнын нақты зерттеу жүргізу, 
функционалды тапсырмаға сәйкес жобаланған объектінің үйлесімді шешімінің 
проблемалары мен міндеттерін анықтау, жобаланған объектінің проблемаларын 
қоршаған орта кеңістігінің элементі ретінде қарастыру; 

 дизайн тұжырымдамасы түрінде дизайн объектісін шешудің жалпы 
принциптерін тұжырымдау; 

 жобалау үшін нормативтік құжаттаманы зерттеу; 
 функционалдық-технологиялық, конструктивтік, көркем-бейнелі 

шешімдерді іздестіруді жүргізу, оңтайлы шешімді таңдауды жүзеге асыру; 
 жобада қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, жайлылықты жасауға, қоршаған 

орта объектілері мен жүйелерін жабдықтауға және абаттандыруға байланысты 
міндеттер кешенін шешу; 

 ұсынылған шешімнің экономикалық негіздемесін орындау (ғылыми 
жетекшімен келісім бойынша); 

 жобаның иллюстрациялық-графикалық бөлігін орындау; 
 мәтін бөлігін дайындаңыз: реферат жасаңыз, кафедра меңгерушісі мен 

дипломдық жоба жетекшісінің қолы қойылған жобаға түсіндірме жазбаны 
дайындаңыз; 

 дипломдық жобаларды ақпараттық сақтау және көрмеде ұсыну үшін 
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материал дайындау; 
 жобаны таныстыру мен қорғауды дайындау және жүргізу. 
Дипломдық жобаны орындау реті, мерзімі және әдістемесі 
Бітіру біліктілік жұмысын орындау мерзімі-4 аптадан кем емес. 
Мемлекеттік қорытынды аттестаттаудың мерзімі - оқу жоспарына және оқу 

процесінің кестесіне сәйкес. 
Аралық бақылау кезеңдерінің мерзімдері дизайнның циклдік әдістемелік 

комиссиясының шешімімен анықталады. 
1 кезең: дипломдық жобалау тақырыбын таңдау. 
Дипломдық жобалау тақырыбын әзірлеу кезінде келесі аспектілер ескерілуі 

керек: 
 тақырыптың өзектілігі; 
 нақты негізде жобалау мүмкіндігі; 
 студенттің жеке ерекшеліктері мен мүмкіндіктері; 
 тақырыптың салалық мәселелермен, заманауи дизайнерлер мен жобалау 

студияларының қызметімен байланысы; 
 аймақтың, ұйымның, факультеттің қажеттіліктері; конкурстық жобаны 

орындау мүмкіндігі; 
 студенттердің шығармашылық тобы ірілендірілген тақырыптарды 

орындаған кезде кешенді тақырып әрбір студент үшін жеке тақырыпшаларға 
бөлінеді; 

 дипломалды практика кезінде тақырып бойынша жұмысты бастау 
мүмкіндігі; 

 мамандықтың әлеуметтік бағыты. 
Дипломдық жобаның тақырыптары дизайн салаларына сәйкес келуі керек: 

өнеркәсіптік дизайн, жиһаз және жабдық дизайны, экспозиция, жарнама, оқиға 
дизайны. 

Кешенді түрде шешілетін бірнеше дипломдық жобалардың тақырыптары 
бойынша тапсырмаларды қамтитын кеңейтілген тақырыптар да жасалуы мүмкін. 
Бірнеше студенттердің жан-жақты жұмысына қатысу әр студенттің өз 
жұмысының бір бөлігін орындағаны үшін жауапкершіліктен босатпайды. 

Болашақ дипломдық жобалардың тақырыптары мен жетекшілері диплом 
алдындағы практика басталғанға дейін бір айдан кешіктірілмей бекітіледі. 

Бітіру біліктілік жұмысының тақырыбы директордың оқу ісі жөніндегі 
орынбасарының бұйрығымен бекітіледі. 

Бұл кезеңнің нәтижесі болуы керек: студенттің тақырыпты таңдауы және 
дипломдық жобаны орындау үшін тапсырманы әзірлеу. 

2 кезең: деректерді жинау және талдау (ұқсас нысандарды жобалау 
тәжірибесін зерттеу). 

Жобалау объектісі бойынша бастапқы ақпаратты және заманауи ұқсас 
объектілер бойынша материалдарды жинау, зерделеу және талдау өндірістік 
(диплом алдындағы) практикадан бастап жүргізілуі тиіс. 

Білім алушылар жұмыстың негізгі бейіні студент таңдаған дипломдық 
жобаның тақырыбына жауап беретін немесе оған жақын ұйымдағы өндірістік 
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(диплом алдындағы) практикаға жіберіледі. 
Өндірістік (диплом алды) практикадан өту кезінде студент дипломдық 

жобаның тақырыбы бойынша бастапқы материалды жинауға және оны дайындық 
зерттеу жұмысы болып табылатын реферат түрінде ұсынуға міндетті. Жалпы 
көлемі 25-40 беттен тұратын компьютерлік жиынтықтың А4 пішіміндегі реферат 
мыналарды қамтуы керек: дипломдық жобаның мәселелері бойынша бастапқы 
материалды талдау, Қазіргі Аналогты нысандар үшін материалдарды талдау, 
диплом тақырыбындағы қорытындылар, ұсыныстар мен иллюстрациялар. 

Барлық иллюстрациялық материалдармен дайын реферат дипломның 
болашақ басшысының қатысуымен өндірістік (диплом алды) практика 
нәтижелерін қорғау өтетін өндірістік (диплом алды) практика бойынша 
қорытынды конференцияға ұсынылады. 

Дипломдық жобалауға басшылықты кафедраның профессорлық-
оқытушылық құрамы қатарынан жетекші оқытушылар, кәсіби шығармашылық 
одақтардың мүшелері жүзеге асырады.  

Бұл кезеңнің нәтижесі зерттеу тақырыбындағы реферат болуы керек. 
3 кезең: дипломдық жоба тұжырымдамасын іздеу, әзірлеу және 

тұжырымдау. 
Дипломдық жобалаудың бұл кезеңі жобалау-жобалаудағы соңғы заманауи 

әлемдік үрдістерді ескере отырып, объектіні және жобалау тақырыбын зерттеу 
кезінде алынған талдау мен қорытындылар негізінде дипломдық жоба 
жетекшісінің тікелей қатысуымен өтуі тиіс. Дизайн идеясы, пайда болған бейнелі 
принципті жүзеге асыруға ықпал ететін практикалық мәселелерді шешудің 
кеңістіктік орналасуында байланыс жасалуы керек. Бұл кезеңде объектінің 
кеңістіктік параметрлерін олардың функционалды процестерімен өзара 
байланыстыру, композицияның құрылымын анықтау, жетекші көркем-бейнелі 
тақырыптар кешенін таңдау қажет. 

Дизайн тұжырымдамасы-болашақ объектінің негізгі идеясы, оның 
семантикалық мазмұнын жобалық жоспардың идеялық-тақырыптық негізі 
ретінде тұжырымдау, дизайнердің осы объектіге қарағанда үлкен құбылыстар 
туралы көркемдік және жобалық пікірін білдіреді. Дизайн тұжырымдамасы 
болашақ объектінің негізгі сипаттамаларын сипаттайтын тұтас идеалды моделі 
болып табылады. Жобалық талдаудың бұл кезеңдері жобалық мәселені шешу 
жолдарын түсінуге көмектесетін жобаланатын объектіні жүйелі аналитикалық 
зерттеудің әдеттегі әдістерімен салыстырылады. 

Әдетте, дизайнердің алдында тұрған, уақыт сыналған прототиптері жоқ 
жобалық тапсырмалар функционалды технологиялар тұрғысынан да, сәндік – 
пластикалық ізденістер саласында да оларды шешудің әртүрлі нұсқаларын 
ұсынады.  

Бұл кезеңнің нәтижесі ортогональды сызбалар, эскиздер, схемалар, 
сканерлеу, сызбалар және оларға ілеспе мәтін түрінде бекітілген жобаның 
тұжырымдалған дизайн тұжырымдамасы болуы керек 

4 кезең: эскиз. 
Осы кезеңде магистрант объектіні оңтайлы түрлендірудің функционалды-

технологиялық, конструктивті, көркем-бейнелі шешімдерін іздейді. Дипломдық 
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жоба жетекшісімен бірлесе отырып, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, жайлылықты 
құруға, экологиялық нысандар мен жүйелерді жабдықтауға байланысты бірқатар 
міндеттер шешілуде. Бұл кезеңде дизайн идеясын жүзеге асыру құралдары 
таңдалуы және келісілуі керек. 

Табиғи зерттеулердің нәтижесі мыналар болуы керек: бастапқы жағдайды 
егжей-тегжейлі талдау, объектінің оң және әлсіз жақтарын анықтау, қазіргі 
жағдай туралы қорытынды, кеңістіктік ортамен байланыстарды талдау, мақсатты 
бағытты дамыту. 

5 кезең: иллюстрациялық-графикалық бөлімді орындау 
Дипломдық жобаның графикалық бөлігі 0,9 × 1,5 шаршы метр 

планшеттерде немесе баннерлерде ұсынылуы мүмкін. м Басқа өлшемдер мүмкін, 
алайда дипломдық жобаның графикалық бөлігінің көлемі 2 м2 болуы керек. 

Бұл кезеңде дизайн шешімінің егжей-тегжейі орындалады. Осы мақсатта 
құрылымдық шешімдердің көрнекі мүмкіндіктерін, құрылымдық 
материалдардың сәндік қасиеттерін пайдалану қажет.  

Бұл кезеңде объект макеті жасалады, жақсырақ толық көлемде немесе 
үлкейтілген масштабта. 

Осы кезеңнің негізгі көркемдік міндеттері: 
 құрылымның тектоникасын, көркемдік-пластикалық құрылысын 

анықтау; түсі мен құрылымын пайдалану; планшеттің құрамын шешу 
 дипломдық жобаның стилін таңдау және бекіту, объектінің кез-келген 

бөлігін егжей-тегжейлі көрсету. 
Бұл кезеңнің нәтижесі болуы керек: жобаға жұмыс сызбаларын орындау; 

материалды жобаны орындау; жобаны визуализациялау. 
6 кезең: жобаға түсіндірме жазбаны орындау 
Түсіндірме жазбада жұмыстың барлық кезеңдері бойынша толық кәсіби 

түсіндірмелер, тұжырымдаманы таңдауды дәлелдеу, атқарылған жұмыс көлемін 
сипаттау, қорытындыда қорытындылар мен ұсыныстар болуы тиіс. 

Бұл кезеңнің нәтижесі түсіндірме жазбаны құрастыру, дизайн арқылы 
көрсетілген мәселелерді шешу жолдары туралы нақты түсінік болуы керек. 

Түсіндірме жазбаның құрылымдық элементтері: 
- мұқаба; 
- титул парағы; 
- дипломдық жобаны орындауға тапсырма; 
- мазмұны; 
- кіріспе; 
- негізгі бөлім (2-3 бөлім); 
- қорытынды; 
- пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 
- қосымшалар (қажеттілігіне қарай). 
Түсіндірме жазбаның көрсетілген көлемі үлгі болып табылады. Жеке 

бөлімдердің көлемі дипломдық жоба жетекшісінің келісімі бойынша түзетілуі 
мүмкін. 

Мазмұнда бөлімдер мен кіші бөлімдердің бастапқы беттерінің нөмірлері 
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көрсетіле отырып, түсіндірме жазбаның құрылымында көрсетілген бөлімдердің 
тізбесі келтіріледі. 

Кіріспеде мыналар қысқаша және нақты көрсетілуі керек: 
- дипломдық жоба тақырыбының өзектілігі; 
- жұмыс мақсаты; 
- шешілуі мақсатқа қол жеткізуді қамтамасыз ететін міндеттер; 
- орындалған жұмыстың қысқаша, тезистік сипаттамасы (жобаға 

аннотация), көлемі 8-15 сөйлем, ол жобалау мақсаттарын, құралдарын, нәтижесін 
ашады. 

Түсіндірме жазбадағы жұмыстың реттілігі. 
Бірінші бөлімде объектінің материалдары, зерттеу және талдау нәтижелері, 

оның ішінде: 
- жобалау алдындағы жағдайды және жобаланған өнімді талдау; 
- ондағы адамдардың әлеуметтік, мәдени, жас құрамын ескере отырып, 

объектіні әлеуметтік-мәдени талдау; 
- болашақ объектіге тапсырыс берушінің талаптары (жобалауға тапсырма); 
- дизайн объектісін шешудің дизайн тұжырымдамасының сипаттамасы; 
- нысанды жобалау кезеңдерінің дәйектілігі мен мазмұны форс-

эскиздерден түпкілікті нәтижеге дейін шешім іздеу дәйектілігінің графикалық 
суреттері бар; 

- нормативтерді, стандарттарды, объектіні жобалау ережелерін және т. б. 
талдау және пайдалану. 

Көркем-конструкторлық шешім 
Бұл бөлімде мыналар болуы керек: 
- нысанды қалыптастыру;  
- композициялық шешім;  
- нысан функциясы; 
- эргономикалық шешім; 
- оны таңдалған орта кеңістікке енгізу; 
- өмір қауіпсіздігі: өртке қарсы, желдету, электромеханикалық және басқа 

факторлар тұрғысынан таңдалған объектінің қауіпсіздігі туралы мәліметтер. 
Экономикалық бөлім 

Әр дипломдық жобада экономикалық бөлім болуы керек, оған мыналар 
кіруі мүмкін: 

- есептеулер, материалдар мен материалдар объектісінің жиынтықтаушы 
ведомостары, жабдықтың амортизациясы;  

- инновациялық шешімдерді енгізу. 
Ірі нысанды немесе дизайн тұжырымдамасын жасау кезінде экономикалық 

бөлікті объектінің бір бөлігі үшін жасауға болады. 
Қорытынды 
Қорытындыда атқарылған жұмыстың қорытындылары шығарылады, 

объектінің мәдени, функционалдық және өзге де параметрлерін үйлестіру 
жөніндегі қалыптастырушы, композициялық және басқа да шаралар саласында 
жасалған тұжырымдар мен ұсыныстар сипатталады. 
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Әдебиет 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі дипломдық жобаны орындау кезінде 

пайдаланылған әдебиеттердің нақты тізімін қамтуы керек. 
Әдебиеттер тізімі библиографиялық талаптарға сәйкес ресімделуі тиіс. 
Қосымшалар 
Қосымшалар берілуі керек: 
- иллюстрациялық материал, нұсқа эскиздері, фотосуреттер; 
- объектінің, оның құрылымдық тораптары мен бөлшектерінің сызбалары; 
- прототиптік өнімдер мен аналогтар және т. б. 
Түсіндірме жазбаны ресімдеу 
Түсіндірме жазбаның әрбір бетінде араб цифрларымен қойылатын реттік 

нөмірі болуға тиіс. Беттерді нөмірлеу аяқталуы керек: бірінші бет-мазмұны бар 
парақ. Титул парағы нөмірленбейді. Жалпы нөмірлеуге әдебиеттер тізімі мен 
қосымшалар, сондай-ақ мәтіндегі иллюстрациялық материалдар кіреді. 

Титулдық парақта және мәтін бойынша тақырыптарда сөздерді 
тасымалдауға жол берілмейді. Тақырыптың соңында нүкте қойылмайды. 
Тақырыптарды мәтіннен бөлек орналастыруға болмайды. Тақырып берілген 
бетте келесі мәтіннің кемінде екі жолы болуы тиіс. 

Мәтін бойынша түзетуге, сызуға жол берілмейді. 
7 кезең: диплом материалдарын сақтау және конкурстарға ұсыну үшін 

дайындау ақпараттық сақтау және дипломдық жобалар көрмесінде ұсыну үшін 
материал дайындау керек. Жобаның электрондық нұсқасын орындау қажет: 

 максималды ажыратымдылығы бар PSD, PDF, CDR, TIF, JPG 
пішімдеріндегі жобаның графикалық бөлігі; 

 конкурстық алаңдарға e-mail арқылы жіберу үшін ең төменгі рұқсаты бар 
JPG пішіміндегі жобаның графикалық бөлігі; 

 жобаға аннотация (5-10 ұсыныс) орыс және ағылшын тілдерінде; 
 студенттің фотосуреті, ол туралы қысқаша ақпарат( туған күні, 

тұрғылықты және тіркелген мекенжайы, лауазымы көрсетілген жұмыс орны, e-
mail), байланыс ақпараты; 

 түйіндеме студенттің көрсете отырып, кәсіби жетістіктері, жұмыс 
тәжірибесі, жеке қасиеттерін, ұмтылыстары; 

 тақырып бойынша реферат және жобаға түсіндірме жазба. 
8 кезең: жобаны қорғауды дайындау және жүргізу 
Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара әрекеттесу міндеттерін шешу 

үшін дизайнердің орыс, қазақ және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде 
қарым-қатынас жасау қабілеті маңызды жалпы мәдени құзіреттілік болып 
табылады. 

Сондықтан жобаны көпшілік алдында қорғау дизайнердің кәсіби 
қызметінің маңызды кезеңі болып табылады. Студент жетекшімен бірге 
жобаның маңызды аспектілерін анықтауы керек. 

Мемлекеттік қорытынды аттестаттау бітіру біліктілік жұмысын – 
мемлекеттік емтихан комиссиясының алдында бітіруші студенттің дипломдық 
жобасын көпшілік алдында қорғау нысанында өткізіледі. 
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Көпшілік алдында қорғауды жүргізудің басты қиындығы-7-10 минут 
ішінде тыңдаушылар жобалау объектісі туралы толық және нақты түсінік 
қалыптастыруы керек. Жобаны қорғау кезінде студент комиссия мүшелері мен 
жұртшылықтың сұрақтарына жауап беруге дайын болуы керек. 

 
 
6.4. Қазақстандық брендтер 

 

 
6.8-сурет. "А" тобының тауарлары  

[Https://asiapk.kz/] 

 
 

 
6.9-сурет. «Б» тобының тауарлары 

[Https://informburo.kz/] 

 

 
 

Таңдалған тақырып бойынша 
дипломдық жобаға арналған 
материалдар диплом алдындағы 
өндірістік практика аясында жиналады 
және орындалады. Сіз өндірістік 
практиканы аймақтың немесе 
облыстың кәсіпорындарында өткізе 
аласыз.  

Дизайн жұмыстарының түрлері 
келесі топтарға бөлінеді: 

- А тобы-өндіріс құралдары: 
өнеркәсіптік станоктар мен 
Жабдықтар, көтергіш-көлік құралдары, 
Кәсіби компьютерлік және 
мультимедиялық техника, кеңсе 
жиһазы мен жабдықтар (сурет 6.8); 

 - Б тобы-жаппай тұтыну 
тауарлары: тұрмыстық электротехника, 
тұрмыстық компьютерлік және 
мультимедиялық техника, жеке көлік 
құралдары, тұрмыстық жиһаз жабдығы 
(сурет 6.9, сурет 6.10). 

Бүгінде Қазақстанда 
экономиканың толыққанды секторы 
ретінде әзірше өнеркәсіптік дизайн 
жоқ. Өнеркәсіптік дизайнды 
фрилансерлер, шағын студиялар 
немесе жеке өндіріс бөлімдері 
ұсынады. 

Қазақстанда өнеркәсіптік 
дизайнер ретінде тамақ өнеркәсібіне 
арналған тауарлар мен бұйымдарды 
буып-түю, ыдыс-аяқ дизайнын, жиһаз 
дизайнын әзірлеу, тұрмыстық 
өнімдерге арналған пластикті қайта 
өңдеу саласында сұранысқа ие болуға 
болады.  
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6.10-сурет. «Б» тобының тауарлары 

[Http://remontspravka.com/] 

 

 
6.11-сурет. Vino Bike қазақстандық 

бренді, велоөнім өндірісі 
[Http://hommes.kz/blog] 

 

 
6.12- сурет. SAUMAL 

Қазақстандық брендтің өнімі 
[Http://hommes.kz] 

 
 

 
 

6.13- сурет. ARGYMAQ брендінің 
өнімдері 

[Http://hommes.kz] 

Бүгінгі таңда студенттерде өз 
Отанына деген патриотизмді 
тәрбиелеу, болашақ мамандығында 
жетістікке жетуге және дамытуға деген 
ұмтылысты дамыта отырып, 
қазақстандық өндірушілердің 
брендтерімен танысу өте маңызды. 
Жетістіктерді көрсету өте маңызды.  

Әлемдік брендтерді таңдау 
беделді деп саналатын уақыт біртіндеп 
өтіп жатыр. Егер бұрын 
қазақстандықтар Louis Vuitton 
сөмкелерімен жүруді, Gucci аяқ киімін 
киюді ұнататын болса, дьюти-фриден 
элиталық брендтердің парфюмериясын 
алып, үйге итальяндық жиһазға 
тапсырыс берген болса, қазір бізде 
сапалы өнім шығаратын және оны тек 
Қазақстанды ғана емес, сондай-ақ 
бүкіл әлем бойынша экспорттайтын 
дарынды кәсіпкерлердің тұтас саңлағы 
пайда болды. 

Vino Bike-аты аңызға айналған 
велошабандоз, Олимпиада чемпионы 
Александр Винокуров негізін қалаған 
веложарыс бренді. Vino Bike 
өнімдерінің желісі велоспортпен 
айналысуға арналған аксессуарлар мен 
киім-кешектерді ұсынады. Осы 2020 
жылдың көктемінде Александр 
Винокуров хит болған жаңа өнімді 
ұсынды – Bentley Club үшін Vino 
велосипедтерінің шектеулі сериясы 
(Сурет. 
6.11).http://hommes.kz/blog/2017/04/19/a
leksandr-vinokurov-predstavlyaet-
limitirovannuyu-seriyu-velosipedov-vino-
bentley-club/ 

 SAUMAL  
Қазақстандық ұлттық өнім-бие 

сүті Еуропа нарықтарын жаулап алады 
(сурет. 6.12). Отандасымыз Ғалымжан 
Мейрамбеков Қарағанды облысында 
зауыт салып, өнім өндірумен айналыса 
бастады. Өзінің қасиеттері бойынша 



258
  

 

 
 

 
6.14- сурет. Тұлпар бейнеленген галстук 

(ARGYMAQ брендінің өнімдері) 
[Http://hommes.kz] 

 
6.15 сурет - ADELFI жиһазының үлгісі-

жиһаз фабрикасы 
[Http://hommes.kz] 

 

 
6.16 - сурет. "АҚҚУ" брендінің ыдысы 

[Https://www.akky.kz/catalog/stolovo_cha
ynye_servizy_1/] 

бірегей өнім (бірінші кезекте бие сүті-
қуатты иммуностимулятор) бүкіл 
әлемдегі адамдарға қолжетімді болады. 
Біздің мамандықтың түлектері осы 
брендке арналған орау өнімдерін 
өндірумен және дамытумен айналыса 
алады.  

ARGYMAQ 
ARGYMAQ брендінің негізін 

қалаушы Сүлеймен Задин ұзақ уақыт 
бойы Қазақстанда ұсынылған люкстік 
маркалармен жұмыс істеді. Алынған 
тәжірибе мен байланыстар Сүлеймен 
өзінің Аrgymaq былғары 
аксессуарларының брендін жасау үшін 
пайдалануға шешім қабылдады және 
ол бір жылдан аз уақыт ішінде Hugo 
Boss, Montblanc және басқа да әлемдік 
брендтердің әмияндары мен 
валюташыларын ауыстырып, 
қазақстандық ерлер арасында танымал 
болды. ARGYMAQ өнімдері ұлттық 
стильдегі авторлық басылымдармен 
ерекшеленеді – жылқылар, 
қарлығаштар, қызғалдақтар (сурет 
6.13, сурет 6.14). 

ADELFI-ас үй, қонақ бөлме, 
жатын бөлме, VIР-кабинеттер 
шығаратын және жеке дизайн-жобалар 
бойынша жұмыс істейтін Алматы 
қаласындағы жиһаз өндіретін фабрика. 
Қазақстандық жиһаз италиялық 
жиһазбен бір деңгейде 
орналасқандығын ADELFI Миландағы 
Salone Del Mobile беделді көрмесіне 
тікелей ұйымдастырушылардан 
шақыру алғандығы 
дәлелдейді.http://hommes.kz/blog/2017/
06/17/chem-kazahskaya-mebel-adelfi-
udivila-italyancev/ Қазір ADELFI 
жиһазына қазақстандықтар ғана емес, 
Швейцария, Германия, Сауд Арабиясы 
мен Катардан келген клиенттер де 
тапсырыс береді (сурет 6.15). 

"Аққу" - алғашқы Қазақстандық 
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 6.17 - сурет. "Аққу" брендінің 
ыдыстары 

[Https://www.akky.kz/catalog/stolovo_cha
ynye_servizy_1/ 

 

фарфор бренді. Нағыз сүйек 
фарфорының сапасы, беріктігі және 
экологиялық таза әлемде баламасы 
жоқ. Нағыз сүйек фарфорынан 
жасалған "аққу" ыдысы – бұл 
еуропалық талғампаздықтың, 
Шығыстың жомарт дәстүрлері мен 
Қытай шеберлерінің ғасырлық 
тәжірибесінің эксклюзивті үйлесімі. 
Фарфор табиғи, уытты емес 
материалдардан жасалған, 
сертификатталған. Қазақстандық, 
ресейлік, еуропалық сервиздердің 
топтамалары және күнделікті 
қолдануға арналған ақ фарфордың кең 
сұрыпталымы салтанатты және стильді 
көрінеді (сурет 6.16, 6.17). 

 

 
Қысқаша қорытынды 
Бұл бөлім студенттерді мамандық бойынша біліктілік жұмыстарын қалай 

орындау керектігімен таныстырады. ҚР еңбек заңнамасының және өндірістегі 
еңбек қызметін ұйымдастырудың негіздері қаралды. Сондай-ақ, бөлімде қажетті 
ақпаратты қалай жинау керек, бітіру жұмысына мақсаттар мен міндеттерді қалай 
дұрыс қою керек, сонымен қатар оны қалай дұрыс рәсімдеу керек. 

 
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 
1.   Аллен Motion 3. Дизайн и анимация графики в Final Cut Studio 2 (+ 

DVD-ROM) / Аллен, Дамиан. - М.: ЭКОМ Паблишерз, 2014. - 560 c. 
2.  Буковецкая Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет / Буковецкая, Ольга. - 

М.: ДМК, 2015. - 304 c. 
3.  Бхаскаран Анатомия дизайна. Реклама, книги, газеты, журналы / 

Бхаскаран, Лакшми. - М.: АСТ, 2017. - 256 c. 
4.  Бхаскаран Дизайн и время / Бхаскаран, Лакшми. - М.: Арт-Родник, 2015. 

- 256 c. 
 
Электронные ресурсы 

1.  http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 
2. Https://www.akky.kz/catalog/stolovo_chaynye_servizy_1/  

 



260
  

 

ГЛОССАРИЙ 
АЙДЕНТИКА-ағылш. corporate identity – "фирмалық" немесе 

"корпоративтік стиль" жасау бойынша графикалық дизайндағы жобалау қызметі, 
фирмалық стиль, өз кезегінде-бұл брендтің танымалдығын арттыруға, 
тұтынушыға оның құндылықтары мен декларациясын жеткізуге арналған 
брендтің визуалды қабығы. Айдентикаға маманданған дизайнердің 
құзыреттілігіне бренд элементтерін әзірлеу кіреді, олар: белгі және логотип, 
іскерлік қағаздар дизайны, кеңсе дизайны, қызметкерлер киімі, көлік, сауда және 
көрме кеңістіктерін безендіру және т. б. [https://blog.romashin-
design.com/dictionary_designer]  

АЛЛЕГОРИЯ (грек. аллегория-аллегория) - кескін арқылы дерексіз 
идеяның (Тұжырымдаманың) бейнесі.Бейнелеу өнерінде ол белгілі бір 
атрибуттармен көрінеді (әділеттілік – таразы бар әйел). 
[https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/260339.html]  

АНАМОРФОЗА (грек. апа-на, сверх и morfe-форма) - бір бейнелік мотивтің 
екіншісіне әсер етуі, мысалы, олардың визуалды бірігуі., теңіз толқыны және тас, 
адам денесі және ағаш діңі. Тән үшін де, табиғат үшін де, өнер (ерекше қазіргі 
жарнамада танымал). 
[http://www.graycell.ru/answer/1/%E0%ED%E0%EC%EE%F0%F4%EE%E7%E0] 

АРТ-ДИЗАЙН-Дизайн дана, тұжырымдамалық, элиталық.  
БРЕНДТІҢ АТРИБУТЫ-бұл адамның сезім мүшелері қабылдайтын және 

тануды қамтамасыз ететін брендтің сыртқы түрі (түс, пішін, композиция, сурет 
және т.б.).   

БАУХАУС (нем. Bauhaus)-Құрылыс және көркем құрастырудың жоғары 
мектебі, Германияда 1919 жылдан 1933 жылға дейін жұмыс істеген оқу орны, 
сондай-ақ осы мекеме шеңберінде пайда болған көркемдік бірлестік және 20-шы 
жылдардағы сәулет, пәндік және графикалық дизайндағы тиісті бағыт. Баухаус 
қабырғасында оқыған көптеген түлектер Германияда ғана емес, сонымен қатар 
одан тыс жерлерде, Англияда, Швейцарияда және Америкада ұлттық дизайн 
мектептерінің даңқын шығарды.  

БАННЕР-белгілі бір көлемдегі ақпараттық блок түріндегі интернеттегі 
жарнамалық орта. Әдетте баннер жарнама берушінің ресурсына сілтеме болып 
табылады.  

БИЛЛБОРД (ағылш. Billboard, жарнама қалқаны) - трассалар, көшелер 
бойында Орнатылатын сыртқы жарнама түрін сипаттау үшін қолданылатын 
термин. Қалқан-бұл мырышталған болат немесе фанер парақтарымен қапталған, 
ауа-райына төзімді қосылыстармен жабылған, тірекке бекітілген жақтау.  

БРЕНД (ағылш. brand-таңба) - белгілі бір тауар үшін, оны өткізу 
нарығында, орау, графикалық белгілер, логотиптер және мультимедиа 
технологиялары арқылы ерекшелейтін және ерекшелейтін стильде жасалған 
дизайн. Анықтамадан кейін өте маңызды аспектіні анықтауға болады: бренд жаңа 
өнімді алмастырғыш тауарлардан ажырату үшін жасалады. Бұл брендтің негізгі 
міндеті. Тауардың немесе брендтің атауы-бұл тұтынушы осы өнімді немесе 
тауарлар тобын алмастырғыш тауарлардан ажырататын атау. Бренд атаулары 
үшін нарықтағы өнімнің сәттілігін анықтайтын кейбір ережелер бар: 1. айтылу 
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жеңілдігі және есте сақтау қабілеті 2. даралық 3. тауардың сапасы мен арналуы 
туралы сөйлеуші 4. құқықтық қорғауды тіркеу талаптарына сәйкестігі.  

БРЕНДИНГ-бұл брендтің барлық элементтері мен компанияның Брендинг 
саясатының тұтынушыға бірлескен күшейтілген әсеріне негізделген өнімге ұзақ 
мерзімді артықшылық жасау қызметі.  

БРЕНД БУК - бук бренді-бұл компанияны орналастыру және оның өзін-өзі 
сәйкестендіру бойынша бірқатар нұсқаулар мен ұсыныстарды қамтитын құжат. 
Бренд-бук мақсатты клиенттер арасында оның тұрақты оң беделін қалыптастыру 
үшін компания имиджінің жеке компоненттерін постулаттайды. Шын мәнінде, 
бук бренді-бұл негізгі алгоритмдерді сипаттайтын құжат бренд құру процесінде 
клиенттердің адалдығын қалыптастыру. [https://is.gd/SRhD1h]  

ТҮС ГАММАСЫ-дизайнда объектінің дизайнының негізгі түс реңктерін 
біріктіретін түстің сыртқы түс ерекшеліктерінің атауы. Әдетте, бұл термин түс 
үшін әдеттегі анықтамалармен бірге жүреді (себебі түс схемасы жылы, ыстық, 
суық, ашық, түссіз, ашық және т.б. деп аталады).  

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ АБСТРАКЦИЯ – бұл геометриялық немесе (мүсінде) 
стереометриялық фигуралардың қатаң ырғағына негізделген композицияларды 
ұнататын дерексіз өнердің бір түрі. Оның алғашқы нұсқалары (ішінара орфизм Р. 
Делоне және Ф. Купки, сондай-ақ супрематизм К. С.Малевич және 
Неопластицизм П. Мондриан) ғарыштың мистикалық заңдарын білдіретін 
"абсолютті" түрлі-түсті-графикалық монументалды символдарды құруға ұмтыла 
отырып, рационализмді романтикамен үйлестіреді. Сонымен қатар, геометриялық 
абстракция конструктивизмнің технократтық бағыттарын да сіңірді.  

ГРАФИКА (франц. Graphique-сызықтық, грек тілінен. Grapho-жазу, сурет 
салу) - бейнелеу өнерінің бір түрі, мазмұны мен формасы жағынан кескіндемеге 
жақын, бірақ өзіндік міндеттері мен көркемдік мүмкіндіктері бар. Кескіндемеден 
айырмашылығы, графиканың негізгі бейнелеу құралы-монофониялық сурет (яғни 
жарық сызығы, жарық-көлеңке): ондағы түстің рөлі салыстырмалы түрде 
шектеулі болып қалады. Техникалық құралдар жағынан графика сөздің 
мағынасында – оның барлық түрлерінде сурет салуды қамтиды. Әдетте, 
графикалық жұмыстар қағазда орындалады, кейде басқа материалдар 
қолданылады (мысалы, жібек немесе пергамент). Мақсаты мен мазмұнына 
байланысты графика өз мазмұнын ашу үшін әдеби мәтінмен байланысты қажет 
етпейтін тәуелсіз маңызы бар туындыларды қамтитын станоктық; кітап және 
журнал-газет болып бөлінеді. Қарындашпен, тушьпен немесе көмірмен жасалған 
суреттер-бұл графика.  

ГРАФФИТИ (итал. "graffio" - сызат ) - бұл сөз алғаш рет 1755 жылы 
Помпей қаласын қазу кезінде табылған жазбаларға қатысты қолданыла бастады, 
сол кезде қала жанартау күлінен тазартылып, б. з. 79 жылы Везувий атқылағаннан 
кейін жерленді.  

ГРАФИКАЛЫҚ ДИЗАЙН – символдарды-белгілерді, логотиптерді 
жобалау, баспа өнімдерін жобалайтын дизайнерлердің қызметтері, сонымен қатар 
графикалық дизайн мен типографияны оқыту.  

 
ДОМИНАНТА (лат. dominans, dominantis) - басым. Үстемдік, басымдық; 
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биік (үстінен қоршаған жергілікті жермен). Графикалық дизайнда-Парақ 
құрамындағы ең белсенді, қарама-қарсы элемент.  

МАРКА СЕРТИФИКАТЫ (certification mark) – тауардың шығу тегі мен 
сапасына, сондай-ақ оның заңды қорғалуына кепілдік беретін белгі.  

СИМВОЛ (грек. - белгі, белгі, белгі, белгі, кепіл, пароль, эмблема)  
СКЕТЧИНГ (ағылш. sketching-эскиз) - дайын жұмыс ретінде әрекет 

етпейтін, белгілі бір идеяны дизайнердің тез бекітуі ретінде қызмет ететін қолмен 
жылдам сурет салу.  

СКЕЙТЧБУК-бұл арнайы авторлық графикалық түрде жасалған суреттер 
мен коллаждар бар арт-блокнот немесе қалта. 

СТИЛЬ-бейнелі жүйенің ортақтығы, көркем экспрессивтілік құралдары 
және танымал шығармашылық әдістер.  

СТАЙЛИНГ ДИЗАЙН (ағылш. styling стилизация < style стиль) - сатып 
алушының қазіргі сәні мен психологиясының трендіне (трендіне) сәйкес келетін 
өнімге пішін мен көрініс беруді білдіреді.  

ТЕХНИКАЛЫҚ ЭСТЕТИКА-өнеркәсіптік өндіріс құралдарымен құрылған 
үйлесімді пәндік ортаны қалыптастырудың әлеуметтік-мәдени, техникалық және 
эстетикалық мәселелерін зерттейтін ғылым саласы.  

ТЕКТОНИКА-өнерге қатысты тектоника термині ішкі құрылымның көрнекі 
(көрінетін) сыртқы көрінісін білдіреді.  

ЭПИГРАФ-әдетте ескерткішке, құрылымға, мүсінге, қабір тастарына және 
т. б.орналастырылған жазба. баспа БАҚ-та қолданылатын арнайы әдіс.  

ЭПИГОНИЗМ-кез-келген зияткерлік салада, соның ішінде дизайнда 
шығармашылық өзіндік ерекшелігінен айырылған еліктейтін қызмет.  

ЭРГОНОМИКА (Human Factors) – эргономика (грек. ergon жұмыс және 
nomos заң)-адам басқаратын тиімді жүйелерді зерттеумен және құрумен 
айналысатын ғылыми-қолданбалы пән.  

ЭСКИЗ (франц. Esquisse-нобай) - бейнелеу өнері мен дизайнда: үлкен 
жұмыстың Дайындық нобайы болып табылатын көмекші сипаттағы көркем 
шығарма. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer]  

ИОГАННЕС ИТТЕН (1888, 1967, Цюрих, Швейцария) – швейцариялық 
суретші, жаңа өнер теоретигі және керемет дизайн мұғалімі. Ол көптеген 
заманауи дизайнерлік оқу орындарының оқытуына негіз болған Форкурс деп 
аталатын Баухаус оқу курсының арқасында бүкіл әлемге танымал болды "Түс 
өнері" және "пішін өнері"кітаптарының авторы.  

КАЛЛИГРАФИЯ-әдемі, дұрыс жазу өнері; бұл сөз грек тілінен шыққан 
"каллос" – Сұлулық.  

КАКОГРАФИЯ (грек., "какос" - нашар) - "дұрыс емес" каллиграфия,хат 
жазудың классикалық ережелерін бұзған хат, ұқыпсыз хат, ұнамсыз, лас.  

КИТЧ-қарапайым, примитивті (ас үй) "дизайн", қазіргі уақытта анықтама 
немқұрайлылық пен жеккөрушіліктің көлеңкесінде. Бұл стиль кең (танымал) 
тұтынушыға бағытталған заманауи жарнамада кеңінен қолданылады. Бұл сөз 
Германияда (Мюнхенде) 1860-1870 жылдары пайда болды және ескі жиһазды 
қайта құруды, алдауды жаңартуды білдірді: ескісін жаңа ретінде сату.  
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КОНЪЮНКТУРА-қоғамдық өмірдің кейбір саласында қалыптасқан жағдай, 
жағдай. Дизайнға қолданылады, конъюнктураны түсіну-дизайнердің мақсатты 
аудиторияның үміттерін түсіне білу және көркемдік экспрессивтілік әдістері 
арқылы оларды дизайн объектісінде бейнелеу мүмкіндігі.  

 
КОНЦЕПТУАЛДЫ ӨНЕР-1960-90 жылдардағы авангардтық өнердегі 

бағыт, ол көркем шығармаларды жасаудан "көркем идеяларды" 
(тұжырымдамалар деп аталады) шығаруға көшуді мақсат етті, олар жазулардың, 
жеке емес графиктердің, диаграммалардың, схемалардың және т. б. көмегімен 
көрерменнің санасында шабыттандырады.  

КОЛЛАЖ-бейнелеу өнері мен фотографияда: аралас композиция жасау 
үшін әртүрлі материалдардың негізін қалау; осылайша жасалған жұмыс.  

КӨШІРМЕ (лат. Copia-жиын, қор) - басқа шығарманы мүмкіндігінше дәл 
көбейту мақсатында қайталайтын көркем шығарма.  

КУРСИВ-негізгі соққылардың көлбеуі шамамен 15° болатын және 
соққылар мен олардың қосылыстарының дөңгелек формалары бар, қолжазбаны 
еске түсіреді. Ол көбінесе шрифт теріміндегі ерекше стиль түрі ретінде 
қолданылады. [https://blog.romashin-design.com/dictionary_designer]  

ЛЕТТЕРИНГ (ағылш., "lettering" – жазу) - қолмен салынған қаріптік 
композиция.  

ЛИГАТУРА (лат., "ligaturе" - байлау) - екі немесе одан да көп белгілердің 
тіркесімін білдіретін баспа белгісі.  

ЛОГОГРАММА (грек., "логос" - сөз) - сөзді алмастыратын кез-келген 
таңба, белгі және т.б.: мысалы, & орнына "және", # орнына "нөмір" (АҚШ-та). 
Сөздердің орнына белгілерді қолдану логография деп аталады.  

ЛОГОТИП (грек.,- сөз таңбасы), "компанияның логотипі" - бұл атау, 
инициалдар, монограмма немесе стилизацияның белгілі бір әдістерін қолдана 
отырып жасалған басқа белгі бейнесі.  

 ТАУАРЛАР ТОБЫНЫҢ МАРКАСЫ (house mark) – графикалық 
дизайнның белгілі бір брендімен белгіленген тауарлар тобының жиынтығы.  

МУДБОРД (кейде оларды inspiration boards деп те атайды) – бұл болашақ 
дизайнның алдын-ала көрінісі. ... Бұл Сіздің жобаңыздың көрнекі компоненттерін 
клиентпен таныстыруға және келісуге көмектеседі:  

Тапсырыс берушінің немесе жарнамаланатын өнімнің логотиптері. 
Белгішелер, түймелер, үлгілер.  

ТАУАРДЫҢ АТАУЫ (trade name) – тұтынушы осы тауарды немесе 
тауарлар тобын алмастырушы тауарлардан ерекшелейтін атау.  

ПАЛИТРА-бұл тесіктері бар тікбұрышты немесе сопақша пішінді жұқа 
ағаш тақтай. Бояғышты суретшілер бояулармен жұмыс жасау үшін пайдаланады 
және оларды араластыруға қызмет етеді.  

ПЕТРОГЛИФ (лат., "petra" - тас) - Тарихқа дейінгі кезеңге жататын 
жартастарға ойылған бейнелер.  

ПЕТРОГРАММА-жартастағы сурет немесе жазу.  
МӨР (ағыл. "seal" - басып шығару, лат. "sigillum") – мөр, ал бұл өз 

кезегінде" signum " – белгіден кішірейту қызметін атқарады) - әдетте металда 
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нақышталған эмблема немесе белгі иесінің немесе алынған өкілеттіктің белгісі 
ретінде қағазға немесе балауызға басып шығару үшін қолданылады.  

ПИКТОГРАММА-визуалды қабылдауды жеңілдету үшін жеңілдетілген 
стильдендірілген және оңай танылатын графикалық сурет.  

ЖҮЗУ СТИЛІ-ХХ ғасырдың елуінші және алпысыншы жылдарының 
басында болған автомобиль дизайнындағы ағымдардың шартты атауы. 
Бастапқыда фин стилі Солтүстік Американың автомобиль өндірушілерінің 
өнімдеріне тән болды, бірақ кейіннен ол барлық жерде таралды және әлемнің 
басқа бөліктерінде Американың өзіне қарағанда әлдеқайда ұзақ өмір сүрді.  

ПОСТЕР – немесе біз үшін анағұрлым таныс плакат-жарнамалық, үгіт-
насихат, ақпараттық немесе ағартушылық мақсаттарда жасалған ірі пішімді 
бейне.  

ПЛАГИАТ-біреудің туындысын өзінің немесе басқа біреудің туындысын өз 
атымен заңсыз жариялағаны, авторлық құқығын иемденгені үшін беру.  

ПОП-мәдениет-бұқаралық тауарлар нарығында өз қолданысын табатын 
ойын-сауық түрлері.  

ПОЛ РЕНД (1914-1996) – еврей тектес американдық дизайнер. Ол 
айдентика тарихына ең алдымен IBM, UPS, Morningstar, Inc, Westinghouse, ABC 
және NeXT (Стив Джобс) сияқты компаниялардың логотиптерінің дизайны 
арқасында кірді. 70-ші жылдары табынушылыққа айналған "Дизайн: форма және 
хаос" кітабының авторы.  

ЖОБА (лат. projectus, әріптер. - Алға лақтырылған): 1) қандай да бір 
құрылысты немесе бұйымды жасау үшін құжаттардың (есептердің, сызбалардың 
және т.б.) жиынтығы. 2) қандай да бір құжаттың алдын ала мәтіні. 3) жоспар, 
жоспар.  

ПРЕВЬЮ – алдын - ала қарау ("ю" екпіні)-бұл ағылшын тіліндегі алдын-ала 
қарау сөзі, сөзбе-сөз аударғанда "алдын-ала қарау" дегенді білдіреді: көрініс 
"көрініс" деп аударылады, ал префикс pre-бұл жағдайда "алдын-ала қарау"дегенді 
білдіреді. Орыс тілінде "алдын-ала қарау" сөзі негізінен дизайнерлер, 
фотографтар және веб-шеберлер арасында "кішірейтілген сурет" мағынасында 
қолданылады, ол үлкен фотосурет идеясын алуға қызмет етеді. Мұндай сурет 
тіпті орыс тілінде "алдын-ала қарау" деп аталды.  

ЖОБАЛАУ-прототиптік жобаны құру процесі, болжамды немесе мүмкін 
Объектінің прототипі, оның ішінде объектінің дизайны.  

ПСИХО-ДИЗАЙН-бұл интерьерді, сәулет және ландшафтты және т. 
б.бейімдеу туралы ғылым. белгілі бір адамға арналған жүк көтергіш 
формалардың графикалық стилі, оның психологиялық ерекшеліктері мен 
қажеттіліктері. Интерьер ынталандыруға және жоюға, табысқа, бейбітшілікке 
немесе белсенділікке бейімделуге, адамның, отбасының, ұжымның ішкі 
мәселелерін шешуге немесе нашарлатуға қабілетті; шығармашылық процесті 
белсендіріңіз, сатылымға әсер етіңіз. "Адам үшін" жеке дизайн моделін жасау тек 
объективті, ғылыми негізделген ақпарат пен дизайн мен психология 
принциптерін біріктіретін әдістеме негізінде мүмкін болады.  

РАКУРС (франц. Raccourcir-қысқарту, қысқарту). Нысанның пішінін 
перспективалы түрде азайту, бұл оның әдеттегі құрылымын өзгертуге әкеледі. 
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Бұрышты әдетте жоғарыдан немесе төменнен, әсіресе жақын жерде байқау 
кезінде пайда болатын айқын жиырылу деп атайды.  

РЕПЛИКА (франц. replique) - бейнелеу өнері саласында көркем 
шығарманың түпнұсқасынан өзгеше авторлық көшірмесі.  

РЕСТАЙЛИНГ - дизайнда және баспа іс-әрекетінде фирмалық стильді 
танудың жалпы стильдік белгілерін міндетті түрде сақтай отырып, қазіргі 
заманғы эстетикалық талаптарға сәйкес келтіру.  

ЖАРНАМАЛЫҚ ДИЗАЙН-бұл өнерден гөрі пайда табуға негізделген 
коммерциялық қолөнер.  
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А қосымшасы 
 

Адамның анатомиялық деректері 

 
Сурет А. 1-адамның анатомиялық деректері 

 
Табан сүйектері (ossa metatarsi) 
Аяқ сүйектері (ossa pcdis). 
Жоғарыдан көрініс. 
1-дистальды (тырнақ) фалангтар; 
2-проксимальды фалангтар; 
3-ортаңғы фалангтар; 
4-табан сүйектері; 
5-табан сүйегінің V бұдырмағы; 
6-текше сүйек; 
7-асық сүйек; 
8 бүйірлік тобық беті; 
9-өкше сүйегі; 
10-өкше сүйегі буфының бүйірлік өсіндісі; 
11-өкше сүйегінің дөңесі; 
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Жалғасы 
12-асық сүйегінің артқы өсіндісі; 
13-асық сүйегінің блогы; 
14-асық сүйегінің тірегі, 
15-асық сүйегінің мойыны; 
16-қайық тәрізді сүйек; 
17-бүйірлік шыбық сүйек; 
18-аралық шыбық сүйек; 
19-медиальды шыбық сүйек;  
20-дән тәрізді сүйектер   

 

 
 

Сурет А. 2 - эргономикада қолданылатын анатомия элементтері. 
 
 
Мұндай манекендер әдетте толық көлемде, сондай-ақ 1: 5, 1 : 10 масштабта 

орындалады және сол масштабта орындалған тиісті жұмыс орындарының сызбаларына, 
макеттеріне орналастырылады. Манекендердің өлшемдері орташа ғана емес, сонымен қатар 
шекті антропометриялық өлшемдерге де сәйкес келуі керек. 
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Жалғасы 

 
Сурет А. 3 - соматографияда қолданылатын негізгі антропометриялық мәліметтер 

(дене бөліктері) 
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Б қосымшасы 
Антропометрия және соматография,  

кейбір стандартты өлшемдер (см) 
 
Антропометрияның кез-келген ғылым сияқты өзіндік тұжырымдамалық аппараты 

және тиісті терминологиясы бар. Ол антропометриялық белгілерді жүйелеп сипаттауға, 
жіктеуге мүмкіндік береді. Антропометрия дене өлшемдері (антропометриялық белгілер) 
арасындағы абсолютті айырмашылықтармен – осы мәліметтердің ұлттық, жыныстық, жас 
және орташа арифметикалық мәндерімен, статистикалық көрсеткіштермен жұмыс істейді. 
Антропометриялық белгілердің арасында классикалық және эргономикалық ерекшеленеді. 
Біріншілері популяцияның әртүрлі топтарын салыстырмалы морфологиялық сипаттау үшін 
кеңінен қолданылады, екіншісі құрылыста қолданылады және өндірістік немесе қолданбалы 
деп аталады. 

Соматометрия-денені және оның бөліктерін өлшеу, адам бұлшық еттерінің салмағы 
мен күшін анықтау әдісі. Эргономикалықтардың арасында дененің жеке бөліктерінің 
жалпы (негізгі) және өлшемдері ерекшеленеді, ал соңғыларының арасында – сызықтық, 
периметрлік және бұрыштық – дененің өлшенген бөлігінің кеңістіктегі қозғалысын бекіту. 
Сызықтық проекциялық және түзу (өтпелі) болып бөлінеді. Соңғысы-дененің екі 
нүктесінің арасындағы ең қысқа қашықтық, олардың арасында орналасқан дене бөлігінің 
құрылымына қарамастан. Сонымен қатар, сызықтық бойлық, көлденең және алдыңғы-
артқы болып бөлінеді, ал бойлық арасында дененің жеке бөліктерінің туынды ("ішінара") 
өлшемдері тікелей өлшеу арқылы емес, басқаларынан алу арқылы алынады. Жалпы 
шамалардың ішінде мәндер арифметикалық түрде, бойлық өлшемдерді қосу арқылы 
алынады (тік Қол, қол мен шынтақ аралығы). Статикалық және динамикалық белгілерді 
ажыратыңыз. Олар атластар мен анықтамалық кестелерде келтірілген, адам фигурасының 
математикалық модельдерін құруда және жобалау практикасында, соның ішінде 
манекендердің құрылысында қолданылады. Динамикалық белгілер қозғалыс тәртібінің 
физиологиялық және психологиялық құбылыстарының жиынтығын сипаттайды 
("моторика"), ал тиісті операциялық кеңістік – мотор өрісі. Ол адамның биомеханикалық 
мүмкіндіктерімен, оның моторикасының ерекшеліктерімен анықталады.  

Соматография-оператордың дене қалыбын өлшеу және қалыптың техникалық-
антропометриялық зерттеуіне негізделген объектінің жұмысына қатысты құрылымының 
ұтымдылығын анықтаудың графикалық әдісі. Соматография сурет салу әдістерін қолдана 
отырып, үш проекцияда қажетті кескіндерді ауқымды түрде орындауды, сондай-ақ тиісті 
модель-шаблондарды жасау мен қолдануды қарастырады. Соңғысын құру кезінде жобалау 
тәжірибесінде масштаб шкаласы қолданылады:М - 1:1; М - 1:2,5; м - 1:5; М -1: 10. 
Соматографиялық әдіс жиі қолданылады  
жеке және топтық операторлардың жұмыс орындарын жобалау. Антропометриялық 
мәліметтер әдетте адам денесін статикалық күйде өлшеу арқылы алынады. Бұл деректер 
адам денесінің созылуға, иілуге, бұрылуға және демалуға қабілетті динамикалық 
қасиеттерін көрсетпейді. 

Өлшемдер перцентиль деп аталатын арнайы статистикалық топтар үшін анықталады. 
Егер 100 адам кез-келген параметрдің өсу ретімен орналастырылса, онда олар 1-ден 100-ге 
дейін бұрыш бойынша бөлінеді. Жобалау кезінде 2,5-ші перцентильді ер адам үшін 
антропометриялық деректерді есепке алу ерлердің тек 2,5% - ы мұндай жүйені қолдана 
алатындығын білдіреді. 50-ші перцентиль (орташа адам) үшін мәліметтер негізінде жасалған 
жүйе адамдардың 50% - ына сәйкес келеді. Автокөлік орындығын жобалау кезінде есептеу 2,5-
тен 97,5-ке дейінгі аралықта адамдар үшін жасалады. Әдетте жобалау кезінде 
антропометриялық деректердің алғашқы және соңғы 10% ескерілмейді. Адам денесін өлшеу 
келесі белгілер бойынша жүргізіледі:  
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Кесте -1 Aдам денесінің өлшемдері жалғасы 
 

Иықтың 
антропометриялық ені.  

Иық пышақтарының акромиальды нүктелері арасындағы 
қашықтық. 

Кеуденің саггитальды 
диаметрі 

Көлденең бағытта кеуде мен омыртқа арасындағы 
қашықтық. 

Жамбас ені. Мықын сүйектерінің жоталары арасындағы ең үлкен 
қашықтық (тұрған қалпында, өкшесі жабық). 

Шынтақ ені.  
 

Адам денеге тігінен басылған қолдарымен отырғанда, 
шынтақ буындарының сыртқы бөлігі арасындағы қашықтық. 

Жамбастың ең үлкен 
диаметрі.  

 

Адам тік тұрған кезде бөкселердің сыртқы жиектері 
арасындағы максималды қашықтық, тізелері жабық. 

Кеуденің еденнен биіктігі. Кеуденің төменгі жиегінен еденге дейінгі тік қашықтық. 

Төменгі қабырғаның 
еденнен биіктігі.  

Төменгі қабырғаның шетінен еденге тік қашықтық. 

Кіндік нүктесінің еденнен 
биіктігі 

Кіндіктің ортасынан еденге дейінгі тік қашықтық. 

Жамбастың еденнен 
биіктігі 
 

Мықын сүйегінің қырқасынан еденге дейінгі тік қашықтық 

Еденнен жоғары тізе 
биіктігі.  

Тізенің жоғарғы жағынан еденге дейінгі тік қашықтық 

Өсу.  
 

Еденнен бастың жоғарғы нүктесіне дейінгі қашықтық, 
алдыңғы немесе артқы жағынан өлшенеді(адам өкшесін 
жауып, артқы жағын түзетіп, Франкфурт көлденеңіндегі 
бас). 

Иықтың дельта тәрізді 
ені.  
 

Иықтың дельтоидтары арасындағы максималды байланыс 
қашықтығы (шынтақтарда бүгілген қолдар алға 
бағытталған, шынтақтар денеге басылған). 

Көлденең диаметрі кеуде.  
 

Кеуде ені емізік деңгейінде. 

Кеуде қуысының бойлық 
диаметрі.  

Алдыңғы жағынан артқа максималды қашықтық. 

Қадам ұзындығы.  Төменгі ішек нүктесінен еденге дейінгі тік қашықтық 

Аяқтың ұзындығы.  Өкшеден сол аяқтың ең ұзын саусағына дейінгі қашықтық 
(адам екі аяғына біркелкі сүйеніп тұрады) 
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Сурет B. 1-ас үйге жету аймағы (см). 
 
 
 

 

 
 
 

Сурет B. 2-адамның (ер адамның) негізгі өлшемдері (мм). 
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В. 3-сурет-антропометриялық белгілердің анықтамалық негіздері: B, BD, BS, BDS – 
антропометриялық белгілерді өлшеу кезінде анықтамалық негіз ретінде қызмет ететін 

шектеуші жазықтықтар. 

 
4-сурет-жұмыс орындарының параметрлерін өлшеуге және есептеуге арналған 

анықтамалық база 
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Ұсынылған жұмыс орнының параметрлерін есептеу кестелерінде антропометриялық 

параметрлер мен бұрыш әдісі арасындағы байланыс айқын көрсетілген.  

1-кесте-отыру жағдайындағы жұмыс орнының параметрлерін есептеу 

Жұмыс 
орны 
параметрі 

Санақ 
базасы 

Есептеуге арналған 
антропометриялық белгі  

 

Перцен-
тиль, % 

Ескертпе 

жұмыс 
бетінің 
биіктігі (6) 

аяқтар үшін еден 
немесе басқа 
тірек беті (I) 

орындықтың биіктігі 
дельта тәрізді сол жақ-оң 
жақ (17) еденнен 
поплитальды бұрыштың 
биіктігі плюс 270-280 мм 

95 аяқ тірегі 
қажет 

жұмыс 
бетінің 
тереңдігі (2) 

жабдықтың 
алдыңғы 
шеті (II) 

қолдың алдыңғы қолы (15) 
минус дененің алдыңғы-
артқы диаметрі (14) 

5  

аяқ кеңістігінің 
биіктігі (7) 

аяқтар үшін 
еден немесе 
басқа тірек беті 
(I) 

орындықтан екі есе жоғары 
жамбас биіктігі (11) және 
еденнен жоғары поплитальды 
Фосса биіктігі (9) 

95 орындықты 
биіктігі 
бойынша 
реттеу 
диапазонын 
ескеру керек 

аяқ кеңістігінің 
тереңдігі (8) 

жабдықтың 
алдыңғы 
шеті (II) 

орындықтың арқасы-
аяқтың соңғы нүктесі (12) 
минус дененің алдыңғы-
артқы диаметрі (14) 

95  

аяқ тірегінің 
биіктігі (9) 

аяқтар үшін 
еден немесе 
басқа тірек беті 
(I) 

орындықтың биіктігін 
реттеу диапазонымен 
анықталады 

5—95 оның 
артқы 
жиегімен 
өлшенеді 

аяқ тірегінің 
ұзындығы 
(10) тіректің 
көлбеу 
бұрышы (11) 

сол табанның ұзындығы 1,5-тен 
кем емес (7) сирақ-табан 
буынында бүгілу және жазу 
бұрышының шамасы 

95 
95 
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2-кесте-тұрақты күйдегі жұмыс орнының параметрлерін есептеу 

Жұмыс параметрі 
орындар 

Санақ базасы Параметрді есептеу үшін 
антропометриялық белгі 

Перцент
иль, % 

Ескертпе 

жұмыс бетінің 
биіктігі (1) 

аяқтар үшін еден 
немесе басқа тірек 
беті (I) 

еденнен шынтақ 
биіктігі ± 100 мм (1) 

95 биіктігі 
бойынша 
реттелетін аяқ 
тірегі қажет 

жұмыс бетінің 
тереңдігі (2) 

жабдықтың 
алдыңғы шеті 
(II) 

қолдың алдыңғы қолы (2) 
дененің ең үлкен алдыңғы-
артқы диаметрін алып 
тастағанда (4) 

5 жұмысшы 
жабдықтың 
шетіне денеге 
тиеді 

кеңістіктің биіктігі 
аяқ үшін (3) 

аяқтар үшін еден 
немесе басқа тірек 
беті (I) 

төменгі перональды 
нүктенің еденнен биіктігі 
(б) 

табан кеңістігінің 
тереңдігі (4) 

жұмыс бетінің 
алдыңғы-төменгі 
шеті (II) 

Аяқ ұзындығының 2/3 (7) 95 аяқ тірегінің 
биіктігін 
реттеу 
ауқымын

аяқ тірегінің 
биіктігі (5) 

аяқтар үшін еден 
немесе басқа тірек 
беті (I) 

дене ұзындығының мәндері 
арасындағы айырмашылықтар 
(8), 5 және 95% 
перцентильдерге сәйкес келеді

95 

көлденең 
жазықтықтағы 
тереңдік бойынша қол 
жеткізу 

жабдықтың 
алдыңғы шеті (II) 

қолдың алдыңғы қолы (2) 
дененің ең үлкен алдыңғы-
артқы диаметрін алып 
тастағанда (4)

5 

ең жоғары қол 
жеткізу шекарасы 
(иық белдеуі 
деңгейінде) (26) 

сол 

ең аз қол жеткізу 
шекарасы (шынтақ 
деңгейінде) (27) 

шынтақ-саусақ (З) дененің ең 
үлкен алдыңғы-артқы 
диаметрінің минус 1/2 (4) 

95 

жоғарғы аймақта қол 
жеткізу (23) 
орташа, оңтайлы 
аймақта (24) 
төменгі аймақта (25) 

аяқтар үшін еден 
немесе басқа тірек 
беті (I) 

еденнен жоғары иық 
биіктігінен (27) қолдың тік 
қол жетімділігіне дейін (28) 
еденнен жоғары иық 
биіктігінен (27) еденнен 
жоғары шынтақ биіктігіне 
дейін (1) 
шынтақ биіктігінен (1) 
еденнен (26) радиалды 
нүктенің биіктігіне дейін) 

5 
5 95 

бұл аймақта 
сирек 
қолданылатын 
басқару 
элементтері 
бар 
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Сурет B. 6-үстелде отырған адамның қолына жету схемасы: тыныш күйдегі қараңғы 
аймақ: Жарық аймағы – иілу (мм). 



291

Жалғасы 

В.7 -сурет-сыртқы кеңістікті жобалау параметрлері 

Мұндай орындықтардың толық артқы жағы, соның ішінде төменгі бөлігі, төменгі 
артқы жағы, шынтақшалары болуы керек. Орындықтың биіктігі 42,5 см, алдыңғы шеті 
дөңгелектенеді: 1 — кресло конфигурациясы; 2 — бас тірегі; 3 — қосымша шынтақ 
тіреуіші; 4 — бастың тірек орны — 27 см; 5 — орындықтың ең аз ені 50 см; 6 — торсықты 
қолдау орны 27,5 см; 7 — арқаның биіктігі 80 см; 8 — 7,5 см иілісі бар бел бөлігі; 9 — 45° 
бұрыштағы саңылау — 2,5 см; 11 — қолға арналған орын (орындықтың жиек деңгейінен 
асып түседі); 12 — орындықты қолдау орны 15 см; 13 — орындықтың көлбеуі 4°; 14 — 
орындықтың максималды тереңдігі 42,5 см; 15 — реттелетін параметр 30-40 см; 16 — 
максималды биіктігі 42,5 см; 17 — орындықтың дөңгелек шеті. 




