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АЛҒЫСӨЗ 
 

Шаштараз қызметі – бұл үнемі сұранысқа ие қызмет түрі. Адамдар 
әрқашан өздеріне күтіммен қарап, шаш үлгілерін жасайды. Шаштараз – 
әрқашан сұранысқа ие мамандық. 

Заманауи шаштараз – бұл ең алдымен, өнерге қатысты мамандық. Бұл – 
суретші, туындыгер, сәнді бейнені жасаушы. Ол жақсы талғамға ие болуы 
және мүлтіксіздікке ұмтылуы керек. Шаштараздың шеберлігі – сыртқы 
келбеттің ерекшеліктерін, жасын, әлеуметтік мәртебесін, сондай-ақ сән 
тенденцияларын ескере отырып, клиенттің сұраныстарына сәйкес келетін 
жақсы шаш үлгісін жасау. 

Шаштараз клиенттің тапсырысына сәйкес шаш қиюды, сәндеуді және 
бұйралауды орындайды. Бояғыш ерітінділерді әзірлейді  және шашты 
бояйды. Сән бағыты мен клиенттің сыртқы түрінің ерекшеліктеріне назар 
аудара отырып, шаш үлгісін таңдау туралы кеңес береді. 

Оқу құралын әзірлеу келесі мақсаттарды көздейді: 
- еңбек жағдайлары мен жеке гигиена талаптары туралы білімді 

қалыптастыру; жұмыс орнын ұйымдастыра білу және жабдықтарды, құрал-
саймандарды, құрылғыларды дайындау; стерильдеу режимін сақтау. 

- шаш қиюдың негізгі әдістері мен операциялары бойынша 
практикалық дағдыларды меңгеру; шаштараз жұмысының 
ұйымдастырылуын және кәсіпорынның құрылымын зерделеу. 

Модульді оқу барысында білім алушылардың алдына келесі міндеттер 
қойылады: 

Өлшеу құралдары мен аспаптарын пайдалануға, сұлбалар мен 
сызбаларды орындауға қажет білімді, шеберлік пен дағдыны алу. 
Кәсіпорынның құрылымымен, шаштараз жұмыстарын орындау тәсілдерімен 
және мамандық бойынша еңбек әдістерімен танысу. 

Нүктелерді, түзу және жалпақ фигураларды екі және үш жазықтықта 
жобалауға мүмкіндік беретін дағдыларды игеру, шаш үлгісі мен шаш қию 
пішіні мен нобайын, модельдің идеялық және көркемдік мәнін жеткізеді. 

Шаш үлгілерінің негізгі түрлерін орындау үшін қажетті білім, шеберлік 
пен дағдыны, шаш жуу ережелері, шаш қию әрекеттері, шаш үлгісінің негізгі 
элементтері, шаш үлгісіне арналған бекіту және модельдеу құралдары, 
олардың түрлері, шаш сәндеудің негізгі түрлері, шаш бояғыштарының негізгі 
топтары, олардың сипаттамалары мен қолданылуы, шашты бұйралау 
технологиясын меңгеру. 

Кәсіби этика және келушілерге қызмет көрсету ережелерін, психология 
туралы жалпы ақпаратты, жанжалдарды шешу тәсілдерін, еңбек 
ұжымындағы қарым-қатынасты және кәсіпорын мен жұмыс орындарын 
интерьерінің сыртқы безендіру эстетикасын түсіну және игеру. 

Шаштараз шеберінің жабдықтары мен құралдары, олардың 
сипаттамалары мен жіктелуі; үй-жайдағы өртке қарсы іс-шаралардың 
қауіпсіздік техникасын сақтау, еңбек заңнамасын сақтау, жұмыстың қауіпсіз 
әдістері бойынша нұсқаманы орындау туралы түсінігі болуы тиіс. 
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технологиясын меңгеру. 

Кәсіби этика және келушілерге қызмет көрсету ережелерін, психология 
туралы жалпы ақпаратты, жанжалдарды шешу тәсілдерін, еңбек 
ұжымындағы қарым-қатынасты және кәсіпорын мен жұмыс орындарын 
интерьерінің сыртқы безендіру эстетикасын түсіну және игеру. 

Шаштараз шеберінің жабдықтары мен құралдары, олардың 
сипаттамалары мен жіктелуі; үй-жайдағы өртке қарсы іс-шаралардың 
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1-ТАРАУ. ШАШ  ҮЛГІСІ, ШАШ ҚИЮ ЖӘНЕ МАКИЯЖ  
СЫЗБАЛАРЫ 

Оқу мақсаттары: 
Осы модульден өткеннен кейін сіз: 
- Техникалық құжаттаманы оқуды меңгеру; 
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- Шаш үлгісі, шаш қию және макияж нобайы мен технологиялық 
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- Түрлі тарихи дәуірлердің бейнесін жасау; 
- Сала туралы жалпы түсінікке ие болу; 
- Шаштараз қызметінің әртүрін орындау үшін заманауи құралдар мен 

материалдарды қолдану. 
 
     

 
 
 
 

     
 
 

 
   
  
  
  
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Алдын ала  қойылатын талаптар: 
Осы модульмен жұмыс бастар алдында "Қазақстан тарихы", "Дүние 

жүзі тарихы", "Бейнелеу өнері" курстарынан ойдағыдай өту ұсынылады. 
Қажетті оқу материалдары 
- қағаз ватман, әртүрлі жұмсақ графитті қарындаштар, өшіргіш, 

түймелер, акварель бояулары, түрлі-түсті қарындаштар, гуашь, планшет. 
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КМ 06. Кәсіби этика қағидаларын сақтау 

КМ 05. Шаштараздық қызметтердің 
базалық түрлерін орындау 

КМ 04. Жабдықты және саймандарды 
пайдалану 

КМ 03. Кәсіптік қызметте материалдарды 
шығыстау нормаларын, санитария және  
гигиена қағидаларын сақтау 

КМ 02. Кәсіптік қызметтегі ақпараттық 
технологиялар 

КМ 01. Шаш үлгілерінің, шаш қию және 
макияждың технологиялық сызбаларын 
орындау 
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Кіріспе 
Тарауда өлшеу құралдары мен аспаптарын пайдалануға қажетті 

схемалар мен сызбаларды орындау үшін қажет білімді, шеберлікті және 
дағдыларды сипаттайды. Кәсіпорынның құрылымымен, шаштараз 
жұмыстарын орындау әдістерімен және мамандық бойынша еңбек 
әдістерімен танысуды қамтиды. 

Білім алушылар геометриялық денелерді үш жазықтықта проекциялау 
ережелерін, графикалық бейнелеудің негізгі құралдарын меңгереді. 

Білім алушылар нүктелерді, түзу және жазық фигураларды екі және үш 
жазықтыққа проекциялауға мүмкіндік беретін дағдыларды меңгерген, шаш 
үлгілері мен шаш қиюларының пішіндері мен нобайларын, модельдің 
идеялық-көркемдік мәнін береді. 

 
1.1. Техникалық құжаттаманы оқу 
 
1.1.1. Сызба, диаграмма және графиканың түрлері 
 
Статистикалық ақпаратты графикалық түрде бейнелеудің ең көп 

таралған тәсілі –  диаграммалар. 
Диаграммалар әдетте олардың пішіні бойынша келесі түрлерге 

бөлінеді: 
- баған диаграммалары; 
- жолақ диаграммалары; 
- дөңгелек диаграммалар; 
- сызықтық диаграммалар; 
- пішінді диаграммалар; 
Диаграмма бөлімшесінің тағы бір белгісі – олардың мазмұны. Осы 

негізде олар салыстыру диаграммаларына, құрылымдық, динамикалық, 
байланыс графигіне, бақылау графигіне және т. б. бөлінеді. 

Сызықтық диаграмма 
Сызықтық диаграммалар вариацияны, динамиканы және қатынастарды 

сипаттау үшін қолданылады. Сызықтық графиктер координаталық торға 
құрылады. Геометриялық белгілер –  сызықтардың нүктелері мен 
сегменттері, олар сынған сызықтарға кезекпен қосылады. 

Логарифмдік диаграмма 
Алайда, біркелкі масштабтағы сызықтық диаграммалар экономикалық 

көрсеткіштердің салыстырмалы өзгерістерін бұрмалайды. Сонымен қатар, 
оларды қолдану  ұзақ уақыт бойы динамикалық қатарларға тән күрт өзгеретін 
деңгейлері бар динамика қатарларын бейнелеу кезінде көрінуді жоғалтады, 
тіпті мүмкін болмайды. Мұндай жағдайларда біркелкі шкаланың орнына 
жартылай логарифмдік тор қолданылады, онда бір осьте сызықтық масштаб, 
ал екінші осьте логарифмдік шкала қолданылады. Бұл жағдайда логарифмдік 
масштаб ординат осіне қолданылады, ал абсцисса осінде қабылданған 
аралықтар (жыл, тоқсан және т.б.) бойынша уақытты есептеу үшін біркелкі 
шкала орналастырылады. Логарифмдік шкаланы құру үшін: бастапқы 
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сандардың логарифмдерін табыңыз, ординатаны сызыңыз және оны бірнеше 
тең бөліктерге бөліңіз. Содан кейін ординатқа осы логарифмдердің абсолютті 
өсуіне пропорционал сегменттерді салыңыз және сандардың тиісті 
логарифмдерін және олардың антилогарифмдерін жазыңыз. 

Сұлбалар 
Сұлба – бұл өнімнің құрамдас бөліктері мен олардың арасындағы 

байланыстарды шартты кескіндер мен белгілер түрінде көрсететін 
графикалық дизайн құжаты. 

Сұлбалар жобалық құжаттаманың жиынтығына кіреді және басқа 
құжаттармен бірге өнімді жобалау, дайындау, құрастыру, реттеу және 
пайдалану үшін қажетті мәліметтерді қамтиды. 

Мәтіндік ақпарат 
Сұлбалар сипаты схеманың мақсатымен анықталатын әртүрлі 

техникалық деректерді орналастыруға рұқсат етіледі. Мұндай мәліметтер 
графикалық белгілердің жанында (мүмкіндігінше оң немесе жоғары) немесе 
схеманың бос өрісінде көрсетіледі. Бөлшектер мен құрылғылардың 
графикалық белгілерінің жанында, мысалы, олардың параметрлерінің 
номиналды мәндері, ал диаграмманың бос өрісіне –  диаграммалар, кестелер, 
мәтіндер орналастырылған. 

Мәтіндік деректер диаграммада олардағы ақпарат орынсыз немесе 
графикалық не шартты белгілермен білдіру мүмкін болмаған жағдайда 
келтірілген [1]. 

 
1.1.2. Техникалық құжаттама 
 
Техникалық құжаттама – бұл әртүрлі нысандарды (ғимараттар, 

құрылыстар және т. б.) жобалау, әртүрлі өнімдерді өндіру және т. б. жүзеге 
асырылатын тиісті құжаттар пакеті. 

Техникалық құжаттаманың түрлері. 
Техникалық құжаттаманың көптеген түрлерінің болуын және оның 

көптеген жіктелуін атап өткен жөн, олардың ең көп таралғандары: 
- пайдалану және жөндеу құжаттамасын қамтитын жиынтықтық 

құжаттама; 
- технологиялық процестер және өнімді өндіру немесе жөндеу 

кезеңдері туралы хабардар ететін технологиялық құжаттама. 
Техникалық құжаттаманың қатарына техникалық регламенттер мен 

МЕМСТ-тарды жатқызуға болатындығын атап өткен жөн, олардың 
талаптарына сәйкестігіне өнімді тексеру жүргізіледі, сондай-ақ зертханалық 
зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, олардың негізінде сертификаттау 
процесінде өнімнің сәйкестігі туралы шешім қабылданады [1]. 
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1.2.  Түстердің қасиеттері және графикалық өрнек құралдары 
 
1.2.1. Графикалық өрнек: сызық, жіңішке сызық, дақ, нүкте 
 
Суреттің негізгі көркемдік және экспрессивті құралдарына: сызық, дақ, 

жіңішке сызық, жарық көлеңке, өң жатады. Осы құралдардың көмегімен 
суретшілер әлемді қабылдауын жеткізеді, көргенін қалай түсініп, 
бағалағанын көрерменмен бөліседі. 

Нүкте 
Нүкте – бұл жазықтыққа графикалық екпін, яғни қарындашпен, 

қылқаламмен, қаламұшпен, фломастермен және басқа да көркем 
құралдармен нүктелік кескін пайда болады. Кейбір жағдайларда нүктесіз 
жасау мүмкін емес. Нүктені қабылдау белсенділігі оның «жалғыздығына» 
немесе бірнеше нүктелер мен басқа элементтердің үйлесуіне байланысты 
(сурет. 1.1). 

 

 

 

1.1-сурет. Нүктелік кескін 1.2-сурет. Сызықтармен салынған 
нобай      

Сызық 
Сызық – графика мен ою-өрнек өнеріндегі ең қарапайым және үнемді 

әдіс. Ол бір уақытта бірнеше қызметтерді орындай алады: пішінді шектеу, 
бүкіл пішіннің сипаты мен қозғалысын, оның пропорцияларын анықтау. 
Сызық – бұл қағаздағы созылған қозғалыс (қарындаш, қаламұш,қылқалам 
жәнет.б.). Сызық жазықтықта бір бағытта, мысалы, ұзындықта ұзындықпен 
немесе дамумен сипатталады (сурет.1.2). 

Дақ 
Жиынтықты ұйымдастырудағы дақ (немесе өң) сызықпен бірге 

маңызды рөл атқарады. Нүкте мен сызықтан айырмашылығы, 
композицияның графикалық жазықтығының көп бөлігін толтырады (сурет. 
1.3). Дақ өзінің бүкіл аймағында жарық, түс фоны, қанықтығы бойынша 
бірдей болуы мүмкін, бірақ әртүрлі жерлерде түрлі-түсті кескіннің 
сипаттамалары болуы да  мүмкін. 
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1.3-сурет. Дақ композициясы 1.4-сурет. Жіңішке сызық пен  
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Жіңішке сызық 
Нобайды жасаудың тағы бір графикалық құралы – жіңішке сызық (1.4 

сурет.). Қарындашты батыруға байланысты сиямен қаламұш жіңішке сызығы 
қараңғы немесе ашық, жұмсақ немесе қатты болады. Сонымен қатар, жіңішке 
сызық сызығы ұзын, қысқа, кең, жұқа, білінер-білінбес болуы мүмкін. 
Жіңішке сызықтың әсем қасиеті әртүрлі көркемдік мүмкіндіктер береді [1]. 

 
1.2.2.  Пропорция және перспектива туралы түсінік 
 
Көркем шығарманың үйлесімді ұйымдастырылуына қол жеткізудің 

маңызды құралы – пропорциялар. 
Заттардың пропорциялары – бұл объектінің бөліктері мен объектінің 

бөлігі мен бүтін арасындағы шамалардың қатынасы. Шындық объектілерінің 
шынайы бейнесі суреттегі объектінің пропорцияларына сәйкестігін білдіреді. 

Пропорция сезімі сурет салу процесінде негізгілердің бірі болып 
табылады және оны қолдану мүмкіндігі көбінесе істің сәттілігін анықтайды. 
Мысалы, бірнеше тұрмыстық заттардан тұратын натюрмортты салу үшін 
олардың мөлшерін: биіктігі, ені, көлемі және массасы бойынша қалай 
байланысатынын анықтау керек. 

Объектілер арасындағы пропорционалды қатынастарды белгілей 
отырып, жеке объектінің формасы бөліктерінің пропорционалдылығын 
анықтауға көшу керек. Осылайша, объектілер мен жеке нысан пішінінің 
бөліктері арасындағы қатынасты орната отырып, біз олардың 
пропорционалды сипаттамаларын анықтаймыз. Осыдан пропорцияларды 
құру салыстыру әдісіне негізделген деп қорытынды жасауға болады. 

Өнер тарихында дене пішінін және жүзін бейнелеуде қолданылатын 
архитектуралық және әртүрлі пропорциялар жүйесі құрылды. 

Әр түрлі дәуірдегі суретшілер қоршаған әлем объектілерінің 
пропорционалды заңдылықтарын және адам денесінің ерекшеліктерін білуге 
тырысты. 
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Заттардың пропорциялары туралы тұжырымдаманы ұсынған кезде 
"алтын қимаға" толығырақ тоқталуыңыз керек. Ол туралы ақпарат ежелгі 
мәдениеттің гүлденуінен басталады және ұлы ежелгі грек ойшылдары 
Пифагор, Платон, Евклидтің еңбектерінде айтылған. Біздің дәуірімізге 
дейінгі VI ғасырда алтын бөлу ұғымы ғылыми қолданысқа енгізілген деп 
саналады. Философ және математик Пифагор, өзінің білімін мысырлықтар 
мен вавилондықтардан алған, пирамидалар, храмдар, рельефтер, пальметтер 
жасау кезінде осы әдемі пропорционалды арақатынасты кеңінен қолданған. 
Тағдырдың қалауымен Пифагор перғауындардың жеріне барып, онда оны 
таңдандырған бір ғажайыпты көрді, содан кейін оны Вавилонға келген 
парсылар тұтқындады. Сондағы абыздар білімқұмар грекке сандар 
теориясын, музыка, философияны зерттеуге көмектесті. Өз Отанына оралған 
Пифагор Кротон қаласында геометрия мен философия ғылымымен ғана емес, 
музыка теориясымен де айналысатын математиктер мен философтар 
қоғамын құрды. Пифагор әйгілі математикалық қатынасты ашты: 
гипотенузаның квадраты катеттің квадраттарының қосындысына тең. 

Егер Пифагор алтын пропорцияны мысырлықтардан алған болса, оны 
ежелгі ізашарлардан қабылдаған болуы мүмкін, өкінішке орай, біз бұны 
ешқашан біле алмаймыз. Ежелгі әлем жұмбақ, міне, мұның жаңа дәлелі: 
Сібірдегі Ангара өзеніндегі палеолиттік тұрақта,археологиялық қазба 
жұмыстары кезінде, бетінде күнтізбелік өрнегі бар мамонт азуынан жазба 
табылды. Алтын пропорцияларға сәйкес келетін 1 мм дәлдікпен алынған 
тілім өлшемдері (13,6*8,2 см) таңқаларлық. Мүмкін, бұл кездейсоқтық емес, 
дегенмен әсерлі. Сұлулық заңдары форманың өлшемділігінде деп ойламау 
керек: бұл жазба соңғы тас дәуіріндегі адамдар үшін тек осы арақатынаста 
ғана қолайлы болды. Біздің алыс ата-бабамыз, әрине, көрнекі қабылдау мен 
заттардың эмоционалды әсерінің заңдылықтары туралы біле алмады. Әлемді 
интуитивті білу 15 мың жыл бұрын өмір сүрген адамды, қазіргі ғылым үшін 
күтпеген, нәтижеге әкелді. 

Мысалы, "алтын қиманың" пропорциялары Франция, Испания және 
Швейцария үңгірлерінің алғашқы фрескаларында, Лена өзеніндегі Шишкино 
ауылының жанындағы үңгірлерде кездеседі. Мұның бәрі таңқаларлық болар 
еді, егер ол табиғи болмаса: адамның аңғарғыштығы оған осы арақатынастың 
табиғи көріністері негізінде осы пропорцияны ұсынды. Шынында да, 
"таңғажайып" бұл пропорцияны ұлы Леонардо Да Винчидің замандасы, 
математик Лука Пачоли монах деп атады. Жалпы алғанда, пропорциялар 
туралы ілімнің бүкіл тарихы үйлесімділік пен сұлулық теориясын іздеумен 
байланысты. Ежелгі эстетика және Ренессанс эстетикасы сұлулық 
заңдылықтарын жеке бөліктер мен тұтас арақатынаста іздеді. Заттар 
пішініндегі бұл қатынастар симметрия мен алтын пропорцияны береді. 
Алтын қиманың пропорциялары және симметрия барлық ұрпақтар мен 
түрлердің өнер туындыларындағы композициялық құрылымдарды шексіз 
түрлендіруге мүмкіндік береді. 

Сауатты сурет –  бұл ең алдымен, объектінің пропорцияларының 
бейнесі. Бірақ бұл тақырыпты толық көлемде салу керек дегенді білдірмейді. 
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сонымен қатар жалпы массаларға қатысты объектінің жеке бөліктерінің 
мөлшерін белгілеуге қатысты. 

Осылайша, суреттегі пропорцияларды сақтау дегеніміз – пішін мен 
таңдалған кескін масштабындағы объектінің барлық бөліктерінің мәндерінің 
бүтін санға қатынасына қол жеткізу. 

Бірақ пропорциялар тек объектінің мәндерінің қатынасында ғана 
болмайды. Әрбір жарықкөлеңке суретінде табиғатқа пропорционалды қарым-
қатынасты реңкпен жеткізу керек. Суретші натуралық қойылымның шынайы 
бейнесіне тек өзара қарым-қатынасты жарық арқылы беру негізінде жететіні 
белгілі. Қатынастың пропорционалды кескініне қағаздың ақтығы мен қалам 
ұшының үшкірлігінің арқасында жетеді. Мұндай қатынастардың негізі 
ретінде, мысалы көлеңкедегі ең қою түс  алынады. Ректі шебер меңгеру 
натуралық қойылымының шынайы берілуін аяқтайды. 

Перспектива (фр. латын тілінен perspective. perspicere – көру, көзбен 
көру) – кеңістіктегі объектілерді жазықтықта немесе кез келген бетінде 
олардың өлшемдерінің айқын қысқаруына, пішінінің, кескінінің өзгеруіне 
және жарықкөлеңке қатынастарындағы өзгерістерге сәйкес бейнелеу 
техникасы. 

Бейнелеу өнерінде перспектива әр түрлі қолданылуы мүмкін, ол 
бейнелердің айқындығын арттыратын көркемдік құралдардың бірі ретінде 
қолданылады. 

Басқаша айтқанда, перспектива: 
1. Көзбен қабылдау кезінде нақты денелердің пропорциялары мен 

формаларының визуалды бұрмалануы. Мысалы, екі параллель рельстер 
көкжиектегі нүктеге жақындаған сияқты. 

2. Көлемді денелерді бейнелеу әдісі, олардың кеңістіктік құрылымы 
мен кеңістіктегі орналасуын беру. 

Жасалған кескіннің мақсатына және объектінің авторлық көзқарасына 
байланысты перспектива бірнеше түрге бөлінеді. 

 
Тікелей сызықтық перспектива 
Ол қозғалыссыз көру нүктесіне арналған және көкжиек сызығындағы 

бір нүктеде қабысуды білдіреді (заттар алдыңғы жағынан алыстаған сайын 
пропорционалды түрде кішірейеді (сурет.1.5 а). 
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1.5-сурет. Тікелей және кері сызықтық перспектива 

    
Тікелей перспектива ұзақ уақыт бойы әлемнің сурет жазықтығындағы 

жалғыз шынайы көрінісі ретінде танылды. Сызықтық перспектива 
жазықтыққа салынған кескін екенін ескере отырып, перспективалық 
кескіндердің мақсатына байланысты жазықтық тік, көлбеу және көлденең 
орналасуы мүмкін. Суреттер сызықтық перспективамен салынған тік 
жазықтық картиналар (станоктық кескіндеме) мен қабырға панельдерін (үй 
ішіндегі немесе үйдің сыртындағы қабырғаға) жасау кезінде қолданылады.  
Көлбеу жазықтықтардағы перспективалық кескіндерді салу монументалды 
кескіндемеде қолданылады ‒ сарай ғимараттары мен соборлардың ішіндегі 
көлбеу фриздерге сурет салу. Станоктық кескіндемедегі көлбеу көріністе 
жақын қашықтықтағы биік ғимараттардың немесе көз жетер биіктіктен қала 
пейзажының сәулет объектілерінің перспективалық бейнелері салынады. 

Көлденең жазықтықта перспективалық кескіндерді салу төбелерді 
(плафон) бояуда қолданылады. Мысалы, суретші А.А.Дейнекидің 
«Маяковская» метро станциясының сопақша плафонындағы мозаикалық 
суреттер белгілі. Төбенің көлденең жазықтығында перспективада салынған 
суреттер плафондық перспектива деп аталады.  

Қазіргі уақытта мұндай кескіннің "реалистігіне" байланысты тікелей 
сызықтық перспективаны қолдану басым, атап айтқанда 3D ойындарда 
проекцияның осы түрін қолдану. 

Суретте сызықтық перспективаны алу үшін фокустық ұзындығы 
кадрдың диагоналіне тең линзалар қолданылады. Сызықтық перспективаның 
әсерін күшейту үшін алдыңғы жағын дөңес ететін кең бұрышты линзалар 
қолданылады, ал жұмсарту үшін ұзын фокустық линзалар қолданылады, олар 
алыс және жақын заттардың өлшемдерінің айырмашылығын теңестіреді. 

 
Кері сызықтық перспектива  
Бұл перспективаның бір түрі, мысалы, Византия мен ежелгі орыс 

кескіндемесінде, көрермендер алыстаған сайын заттар үлкейген кезде 
қолданылады. Жасалған кескіннің бірнеше көкжиектері, көзқарастары және 
басқа да ерекшеліктері бар (сурет.1.5 б). 

 
Кері перспективада бейнеленген кезде, заттар көзден алыстаған сайын 

кеңейеді, өйткені сызықтардың қабысуы көкжиекте емес, бақылаушының өз 
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Кері перспективада бейнеленген кезде, заттар көзден алыстаған сайын 

кеңейеді, өйткені сызықтардың қабысуы көкжиекте емес, бақылаушының өз 

ішінде орналасқан. Кері перспектива көрерменге бағытталған және оның 
символдық бейнелер әлемімен рухани байланысын білдіретін тұтас 
символдық кеңістікті құрайды. Кері перспектива көзге көрінетін, бірақ 
материалдық нақтылығы жоқ, өте сезімтал қасиетті мазмұнды жүзеге асыру 
міндетіне жауап береді. 

Кері перспектива қатаң сипаттамаға ие, математикалық тұрғыдан ол 
тікелей перспективаға тең. Батыс Еуропада да, Византия елдерінде де 
антикалық және ортағасырлық өнерде де (миниатюра, икона, фреска, 
мозаика) кері перспектива пайда болды. Кері перспективаға деген 
қызығушылық ХХ ғасырда символизмге және ортағасырлық көркем мұраға 
деген қызығушылықтың жандануына байланысты өсті. 

Панорамалық перспектива 
Бұл сурет ішкі цилиндрлік (кейде шарлы) бетке салынған. "Панорама" 

сөзі сөзбе-сөз "Мен бәрін көремін" дегенді білдіреді, яғни бұл көруші 
айналасында көрген барлық суреттердегі перспективалы сурет. 

Сурет салу кезінде көру нүктесі цилиндрдің осіне (немесе доптың 
ортасына), ал көкжиек сызығы көрушінің көзінің биіктігінде орналасқан 
шеңберге орналастырылады. Сондықтан, панорамаларды қарастырған кезде 
көруші дөңгелек бөлменің ортасында болуы керек, онда, әдетте, бақылау 
палубасы орналасқан. Панорамадағы перспективалық кескіндер алдыңғы 
тақырыптық жоспармен, яғни оның алдындағы нақты заттармен біріктіріледі 
(сурет.1.6). 

"Севастопольді қорғау", "Бородино шайқасы", "Сталинград шайқасы" 
панорамалары танымал. 

 

 
1.6-сурет. Панорамалық перспектива 

 
Панораманың цилиндрлік бет пен көрушінің арасында орналасқан 

нақты заттары бар бөлігі диорама деп аталады. Диорамаларда жарық әсерін 
жасау үшін жарықтандыру жиі қолданылады. 

Панорамалық перспектива ережелері цилиндрлік доғалар мен 
төбелерде, тауашаларда, цилиндрлік құмыралар мен ыдыстардың сыртқы 
бетінде суреттер мен фрескаларды салу кезінде, сондай-ақ цилиндрлік және 
шарлы сурет панорамаларды жасау кезінде қолданылады. 
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Аксонометрия 
Аксонометрия (грек. ξξων "ось" + μετρέω "өлшеймін") ‒ проекциялау 

(заттың жазықтықтағы проекциясын алу) әдісіне негізделген перспективаның 
бір түрі, оның көмегімен қағаз жазықтығындағы кеңістіктік денелер айқын 
бейнеленеді. 

Аксонометрия, кері перспектива сияқты, ұзақ уақыт бойы жетілмеген 
болып саналды, сондықтан аксонометриялық бейнелер қолөнер, алыс 
дәуірлерде маңызды ғылыми негізі жоқ бейнелеу әдісі ретінде қабылданды. 
Алайда, жақын орналасқан кішкентай заттардың көрінетін көрінісін беру 
кезінде ең табиғи кескін аксонометрияға жүгінген кезде алынады. 

Аксонометрия үш түрге бөлінеді: 
1. Триметрия (барлық үш өстің өлшемі әртүрлі); 
2. Диметрия (екі координаталық өс бойынша өлшеу бірдей, ал 

үшіншісінде – басқа); 
3. Изометрия (барлық үш координаталық өстер бойынша өлшеу 

бірдей). 
Осы түрлердің әрқайсысында проекция тікбұрышты және қиғаш болуы 

мүмкін. Аксонометрия техникалық әдебиет басылымдарында және танымал 
ғылыми кітаптарда кеңінен қолданылады. 

Сфералық перспектива 
Сфералық бұрмалануды сфералық айна беттерінде байқауға болады. 

Бұл жағдайда көрушінің көзі әрдайым шардың шағылысу орталығында 
болады. Бұл негізгі нүктенің позициясы, ол көкжиек деңгейіне де, негізгі 
вертикалға да байланысты емес. 

Нысандарды сфералық перспективада бейнелеген кезде, барлық 
тереңдік сызықтары негізгі нүктеде қабысу нүктесіне ие болады және қатаң 
түзу  болып қалады. Негізгі тік және көкжиек сызығы да қатаң түзу болады. 
Қалған барлық сызықтар  басты нүктелерден қашықтығы бойынша айналаға 
сәйкес иілгіш келеді. Орталықтан өтпейтін әр жол ұзартылған, жартылай 
эллипс болып табылады. 

Әуе (тоналды) перспективасы 
Әуе перспективасы заттардың контурларының анықтығы мен 

айқындығының жоғалуымен сипатталады, өйткені олар бақылаушының 
көзінен алынады. Бұл ретте түс қанықтығының азаюымен сипатталады (түс 
өз ашықтығын жоғалтады,жарықкөлеңке контрасты жұмсарады), осылайша, 
тереңдік алдыңғы планнан неғұрлым ашық болады. 

Әуе перспективасы реңктердің өзгеруімен байланысты, сондықтан оны 
тоналды перспектива деп те атауға болады. Әуе перспективасының 
заңдылықтарын алғашқы зерттеу Леонардо да Винчиде кездеседі. 

Ауа перспективасы ылғалдылық пен ауаның шаңдануына байланысты, 
әсіресе тұман кезінде, су қоймасының үстінде, тауларда, шөлде немесе 
далада желді және шаңды ауа-райы кезінде болады. 

Перцептивті перспектива 
Академик Б.В. Раушенбах адамның бинокулярлық көру қабілетіне, 

бақылау нүктесінің қозғалғыштығына және субконцесстегі пән формасының 
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Аксонометрия 
Аксонометрия (грек. ξξων "ось" + μετρέω "өлшеймін") ‒ проекциялау 

(заттың жазықтықтағы проекциясын алу) әдісіне негізделген перспективаның 
бір түрі, оның көмегімен қағаз жазықтығындағы кеңістіктік денелер айқын 
бейнеленеді. 

Аксонометрия, кері перспектива сияқты, ұзақ уақыт бойы жетілмеген 
болып саналды, сондықтан аксонометриялық бейнелер қолөнер, алыс 
дәуірлерде маңызды ғылыми негізі жоқ бейнелеу әдісі ретінде қабылданды. 
Алайда, жақын орналасқан кішкентай заттардың көрінетін көрінісін беру 
кезінде ең табиғи кескін аксонометрияға жүгінген кезде алынады. 

Аксонометрия үш түрге бөлінеді: 
1. Триметрия (барлық үш өстің өлшемі әртүрлі); 
2. Диметрия (екі координаталық өс бойынша өлшеу бірдей, ал 

үшіншісінде – басқа); 
3. Изометрия (барлық үш координаталық өстер бойынша өлшеу 

бірдей). 
Осы түрлердің әрқайсысында проекция тікбұрышты және қиғаш болуы 

мүмкін. Аксонометрия техникалық әдебиет басылымдарында және танымал 
ғылыми кітаптарда кеңінен қолданылады. 

Сфералық перспектива 
Сфералық бұрмалануды сфералық айна беттерінде байқауға болады. 

Бұл жағдайда көрушінің көзі әрдайым шардың шағылысу орталығында 
болады. Бұл негізгі нүктенің позициясы, ол көкжиек деңгейіне де, негізгі 
вертикалға да байланысты емес. 

Нысандарды сфералық перспективада бейнелеген кезде, барлық 
тереңдік сызықтары негізгі нүктеде қабысу нүктесіне ие болады және қатаң 
түзу  болып қалады. Негізгі тік және көкжиек сызығы да қатаң түзу болады. 
Қалған барлық сызықтар  басты нүктелерден қашықтығы бойынша айналаға 
сәйкес иілгіш келеді. Орталықтан өтпейтін әр жол ұзартылған, жартылай 
эллипс болып табылады. 

Әуе (тоналды) перспективасы 
Әуе перспективасы заттардың контурларының анықтығы мен 

айқындығының жоғалуымен сипатталады, өйткені олар бақылаушының 
көзінен алынады. Бұл ретте түс қанықтығының азаюымен сипатталады (түс 
өз ашықтығын жоғалтады,жарықкөлеңке контрасты жұмсарады), осылайша, 
тереңдік алдыңғы планнан неғұрлым ашық болады. 

Әуе перспективасы реңктердің өзгеруімен байланысты, сондықтан оны 
тоналды перспектива деп те атауға болады. Әуе перспективасының 
заңдылықтарын алғашқы зерттеу Леонардо да Винчиде кездеседі. 

Ауа перспективасы ылғалдылық пен ауаның шаңдануына байланысты, 
әсіресе тұман кезінде, су қоймасының үстінде, тауларда, шөлде немесе 
далада желді және шаңды ауа-райы кезінде болады. 

Перцептивті перспектива 
Академик Б.В. Раушенбах адамның бинокулярлық көру қабілетіне, 

бақылау нүктесінің қозғалғыштығына және субконцесстегі пән формасының 

тұрақтылығына байланысты байқалатын объектінің тереңдігін қалай 
қабылдайтынын зерттеді. Ол жақын жоспар кері перспективада, таяз алыс – 
аксонометриялық перспективада, алыс жоспар – тікелей сызықтық 
перспективада қабылданады деген қорытындыға келді. 

 

 
1.7-сурет. Д. Каналетто. Үлкен каналдың көрінісі (Венеция) 

 
Кері, аксонометриялық және түзу сызықты перспективаларды 

біріктіретін бұл жалпы перспектива перцептивті деп аталады (сурет.1.7). [2]. 
 

1.2.3. Геометриялық денелерді және пішіні күрделі заттарды салу 
 
Айналадағы барлық күрделі және әр түрлі нысандарының пішінін 

қарапайым геометриялық денелердің жиынтығымен ұсынуға болады. 
Күрделі пішінді жалпылау және оны қарапайым формалардың үйлесіміне 
келтіру сызбадан өзгеше дәйекті сызықтық-конструктивті үлгіні орындау 
жүйесіне негізделген.  

Күрделі формаларды бейнелеуді үйрену қарапайым геометриялық 
денелерді салудан басталады. Гипс геометриялық денелері айқын дизайнға 
ие және олардың мысалында перспективалық құрылыс заңдылықтарын игеру 
оңайырақ.  

Көпжақ беттері көпбұрыштар (шаршы, үшбұрыш, төртбұрыш және 
т.б.) тәрізді жазықтықтармен шектелген. Болашақта осы жазықтықтардың 
пішіні қалай өзгеретінін бақылау үшін жалпақ фигуралардың 
перспективалық сызбаларын орындаудан бастау керек. 

Геометриялық фигуралар өздерінің кейпін шаш үлгісінің сұлбасынан 
табады. Мысалы, бүйір сызықтары бір-біріне параллель болатын сұлба 
тіктөртбұрышқа ұқсайды (сурет. 1.8, а). Бүйір сызықтары төмен қарай 
бөлінетін сұлба трапециямен салыстырылады (сурет. 1.8, б) немесе егер сол 
сызықтар жоғары қарай таралса инверттелген трапециямен  салыстырылады 
(сурет. 1.8, в). Проекциядағы шаштың конустық формасы үшбұрышқа 
жақындаған пішінді береді (сурет. 1.8, г), сфералық – шеңберге (сурет. 1.8, D) 
және т.б. тегіс қисық сызықтардан құралған жабық сұлба сопақпен 
салыстырылады (сурет. 1.8, е). 



20

 
Текше. Әрбір суретті салар алдында заттың құрылымын және 

перспективалы өзгерістер нысанын оқып үйренген жөн. Тек жақсы 
зерттелген тақырыпты дұрыс салуға болады. Бұл жағдайда текшенің қырлары 
мен жиектерінің көрінетін өлшемдерінің арақатынасын түсініп, текшенің тік 
беттері мен жиектерінің қайсысы ашық, қайсысы аз екенін анықтау керек. 
Алдыңғы жақтарға жататын текшенің шеттері параллель болып қалады, 
өлшемі өзгермейді. Алдыңғы фронтальды беттің шеттері артқы беттің 
шеттерінен үлкен болып көрінеді, сондықтан текшенің бүйір беттерінде 
орналасқан көлденең қабырғалар параллель емес және көруші алыстаған 
кезде олардың өлшемдеріне сәйкес келеді. Бұл жиектердің жойылу нүктесін 
тереңдіктегі жиектерді жалғастыра отырып, көкжиектен табуға болады. Егер 
текше көкжиек сызығынан жоғары немесе төмен орналастырылса, оның 
фронтальды позициясын бақылаушыға өзгертпесе, онда тереңдікке кететін 
жиектер сәйкесінше төмендейді немесе бір нүктеде көкжиек сызығына 
жақындайды. Бұл жағдайда текшенің бүйір жақтары көрушіге кездейсоқ 
орналасады, сәйкесінше төменгі немесе жоғарғы беті көрінеді. Бұл текшенің 
көлденең жиектері көкжиектің сол және оң жағында орналасқан A1 және A2 
аулақтау екі нүктесіне өтеді (сурет.1.9). 

 

 
1.9-сурет. Текше 
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1.8-сурет. Шаш үлгісіндегі геометриялық фигуралар 
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Текше. Әрбір суретті салар алдында заттың құрылымын және 

перспективалы өзгерістер нысанын оқып үйренген жөн. Тек жақсы 
зерттелген тақырыпты дұрыс салуға болады. Бұл жағдайда текшенің қырлары 
мен жиектерінің көрінетін өлшемдерінің арақатынасын түсініп, текшенің тік 
беттері мен жиектерінің қайсысы ашық, қайсысы аз екенін анықтау керек. 
Алдыңғы жақтарға жататын текшенің шеттері параллель болып қалады, 
өлшемі өзгермейді. Алдыңғы фронтальды беттің шеттері артқы беттің 
шеттерінен үлкен болып көрінеді, сондықтан текшенің бүйір беттерінде 
орналасқан көлденең қабырғалар параллель емес және көруші алыстаған 
кезде олардың өлшемдеріне сәйкес келеді. Бұл жиектердің жойылу нүктесін 
тереңдіктегі жиектерді жалғастыра отырып, көкжиектен табуға болады. Егер 
текше көкжиек сызығынан жоғары немесе төмен орналастырылса, оның 
фронтальды позициясын бақылаушыға өзгертпесе, онда тереңдікке кететін 
жиектер сәйкесінше төмендейді немесе бір нүктеде көкжиек сызығына 
жақындайды. Бұл жағдайда текшенің бүйір жақтары көрушіге кездейсоқ 
орналасады, сәйкесінше төменгі немесе жоғарғы беті көрінеді. Бұл текшенің 
көлденең жиектері көкжиектің сол және оң жағында орналасқан A1 және A2 
аулақтау екі нүктесіне өтеді (сурет.1.9). 

 

 
1.9-сурет. Текше 
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1.8-сурет. Шаш үлгісіндегі геометриялық фигуралар 

Цилиндр  
Цилиндр – айналу денесі (сурет. 1.10). Цилиндрлік бет негіздерде 

шеңберлермен шектелген. Цилиндрді горизонт сызығына қатысты әртүрлі 37 
позицияда дұрыс салу үшін шеңберді перспективада бейнелеуді үйрену 
керек. Перспективада шеңберлер эллипс түрінде болады. Олардың пішінін 
қадағалай отырып, көкжиекке жақындаған сайын эллипстің кіші осі 
кішірейіп, көкжиек сызығына сәйкес келетін шеңбер түзу көлденең сызық 
түрінде бейнеленетінін көреміз. Шеңбер көкжиек сызығынан алыстаған 
сайын көрінетін эллипс шеңбер пішініне жақындайды. Егер әр түрлі 
биіктікте алынған бұл эллипстер тангенске қосылса, онда цилиндрлердің 
суреттері алынады. Осыдан келесі қорытынды жасауға болады: 1) шеңбер 
горизонтқа қатысты неғұрлым жоғары немесе төмен болса, эллипс кеңірек 
көрінеді; 2) цилиндрдің симметрия осі эллипстің үлкен осіне перпендикуляр 
болады. 

 
1.10-сурет. Цилиндр 

 
Конус 
Конус – бұл үшбұрыш катетінің айналуы нәтижесінде пайда болатын 

айналу денесі (1.11сурет). Катет – симметрияның осі және оның биіктігі. 
Конус дөңгелек пішінді жалпақ негізден және бүйір бетінен тұрады. Бұл 
нысанды салу өте қиын емес, бірақ оны салу ғана жеткіліксіз, нәтижесінде 
алынған фигура көлемді болып көрінуі керек, ол үшін көлеңкелер қажет. 
Тұрақты конустың пішінін талдағаннан кейін, шеңбер негізінде орналасқан, 
эллипс түрінде болатын айналу денесі екенін анықтаймыз. Конустың 
жоғарғы жағы айналу осінде болады.    
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1.11 ‒сурет.  Конус 

 
Шар 
Шардың сызықтық бейнесі шеңбер түрінде сыртқы контурды салуға 

көшіріліп салынады. Шар суретін салу кезеңдері текшемен бірдей (кез-келген 
жағдайда): 

 композиция ‒ жұқа сызықтармен шардың парақтағы орнын көрсету; 
 құрылыс – ең алдымен ішкі эллипстерді салу;  
 жарықкөлеңкені модельдеу.  
 Сурет салудың 3 кезеңі. 
 Соңғы кезеңде контрастты қосыңыз (көлеңке контрасты есіңізде 

болсын) (сурет. 1.12)[1]. 
 

 
1.12-сурет. Шар 

 
1.2.4. Түстер: өзара әрекеттесу, тығыздық, мөлдірлік 
 
Түс (ағылш. сolour, франц. соулеур, нем. farbe) – спектрдің белгілі бір 

бөлігінің жарық толқындарын шығаратын және көрсететін материалдық 
объектілердің қасиеті. Кең мағынада түс градацияның, өзара әрекеттесудің, 
өң мен реңктердің өзгергіштігінің күрделі жиынтығын білдіреді. Адам 
көретін түс, бір жағынан, объективті физикалық құбылыстың әсерінен ‒ 
жарық, екінші жағынан, адамның көру аппаратына әртүрлі жиіліктердің 
электромагниттік сәулеленуі нәтижесінде пайда болады. Осы факторлардан 
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басқа, адамның түс сезімінің пайда болуына визуалды тәжірибе мен есте 
сақтау, физиологиялық және психологиялық ерекшеліктері әсер етеді.  

Түс тек көзбен ғана емес, сонымен қатар психологиялық және 
символдық тұрғыдан да сезіледі, сондықтан оны көптеген мамандар күрделі 
құбылыс ретінде зерттейді. Физиктер жарық толқындарын зерттейді, түстерді 
өлшейді және жіктейді; химиктер бояулар үшін жаңа пигменттер жасайды; 
физиологтар түстің көз бен миға әсерін зерделесе, ал психологтар түстің адам 
психикасына әсерін зерттейді.  

Түс және колористика  
Тегіс композицияны ұйымдастыруда түс пен колористика үлкен рөл 

атқарады. Композициялық тұрғыдан алғанда, түс – көрушінің графикалық 
формасы туралы қосымша эмоционалды сезімдерін тудыратын нақты құрал. 
Көркемдік бейнені білдіру құралы ретінде түстің мағынасын түсіну үшін 
оның табиғатын түсіну керек. Жарықтан туындаған түс сезімі көбінесе 
қабылдаудың психофизиологиялық заңдарымен анықталады. Түс – бұл 
физика мен психофизиология құбылыстарының бірлескен әрекеті 
нәтижесінде пайда болатын сезім. Түс реңктерінің табиғи шкаласы – бұл күн 
түсінің спектрі (кемпірқосақ сияқты), онда түстер келесі ретпен орналасады: 
қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көк, көк, күлгін. Табиғатта спектрлік 
түстерден басқа, спектрде жоқ күлгін түстер бар. Біз бұл түстерді қызыл және 
күлгін спектрлік түстердің араласуы нәтижесі қабылдаймыз. Адамның көзі әр 
түрлі түстерді ғана емес, реңктерін де оңай ажыратады, олардың ашықтығы 
мен қанықтығы бір-бірінен ерекшеленеді. Алуан түрлң түстер екі үлкен 
топқа бөлінеді: ахроматикалық және хроматикалық. Ахроматикалық түстер 
тобына ақ, қара және сұр түстер кіреді. Сонымен қатар, сұр түстің бір-бірінен 
тек ашықтығымен ерекшеленетін көптеген реңктері бар, яғни ахроматикалық 
түстер деп аталады, олардың түс реңі жоқ және бір-бірінен жарық лотта ғана 
ерекшеленеді. 1.13-суретте ахроматикалық сатылы қатар, ал 1.14-суретте үш 
негізгі түстер – сары, қызыл және көк негізінде құрылған он екі сатылы түсті 
шеңбер көрсетілген. Көркем тәжірибеде қара және ақ реңктерден тұратын үш 
тондық ахроматикалық композициялар және олардың әртүрлі жеңілдіктердің 
комбинациясы жиі қолданылады. Үш немесе одан да көп реңктердің 
үйлесімінде ақ және қара контрасттың жеңіл жұмсаруы байқалады, сұр түстің 
ашық реңктері пайда болады. Жарықтың сатылы градациясы – бұл ақ түстің 
қара немесе қара түстің біртіндеп, көзге көрінетін қанықтылығы. Көркем 
практикадағы бұл әдіс "түсті созу" деп аталады. Түстерді созу түстердің 
шектеулі диапазонымен жұмыс істеу дағдыларын береді. Ақ және қара 
созылу белгілерін қолданған кезде, қызығушылық тудыратын нәтижелер 
пішін ішіндегі эффект пен "жиек контрастын" қолдану арқылы алынады, 
онда ақ және қара түстер контурлар, сызықтар, жиектеу түрінде орналасады. 
Ашық түсті "жарқыл" немесе "жану" әсеріне қол жеткізуге, сұр түсті 
концентрлік созулармен дөңгелектеуге біртіндеп қара түске жеткізуге 
болады. Нәзік түс комбинацияларын зерттеудегі келесі қадам-шектеулі 
гамманы қолдану, онда ақ немесе қара түстерге кез-келген хроматикалық түс 
қосылады. 
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1.13-сурет. Ахроматикалық шкала 1.14-сурет. Түс шеңбері 
 

Хроматикалық түстер – спектрдің таза түстері. Олардың барлығы 
түрлі-түсті реңкте ерекшеленеді, яғни түс сапасын білдіреді, соның 
арқасында бұл түс әр түрлі дәрежеде ерекшеленеді. Кей түстердің реңі өте 
айқын, ал басқаларында ол әрең байқалады. Мұнда біз қанықтылық сияқты 
түс сипаттамасын қарастырамыз. Демек, түстің негізгі қасиеттері – түс реңі, 
түстің ашықтығы және қанықтылық. Композиция құрылысында "түс 
үйлесімі" деген тіркес жиі қолданылады. Түс үйлесімі – бұл түстердің бір-
бірімен үйлесімділігі, түс тепе-теңдігі, біркелкілігі. Түс тепе-теңдігі дегеніміз 
– бұл бір-біріне жат болып көрінбейтін және олардың ешқайсысы артық 
басым болмайтын түс қасиеттері. Түстердің тепе-теңдігіне үш жолмен қол 
жеткізуге болады: негізгі түстердің тең мөлшері, жарықтың қанықтылығына 
тең. Егер олар араласқан кезде бейтарап сұр болса, екі түс үйлесімді болады. 
Бұл түс шеңберіндегі қосымша түстердің үйлесімі мен үйлесімділігі. Сондай-
ақ, байланысты және қарама-қарсы түстердің үйлесімділігі туралы ұғымдар 
бар. Түр-түстердің үйлесімі негізгі түстердің немесе басқа түстердің 
қанықтылығы әлсіреген немесе олардың белсенділігі күңгірт болған 
жағдайда ғана мүмкін болады. Белгілі бір үйлесімді комбинацияларды таңдау 
көркемдік ізденістің тиімді құралы болып табылады. Түстердің  үйлесімін заң 
ретінде қарастырудың қажеті жоқ, бұл шығармашылықтың негізгі 
бағыттарын жүзеге асыру, бұл эмоционалды дыбыста әртүрлі түстер мен 
түсті пластикалық комбинацияларды алу мүмкіндігі. Түс үйлесімін құру 
заңдылықтарын білу қажет, бірақ оларды шығармашылық даралықты, жаңа 
және заманауи сезімді дамыта отырып, еркін пайдалану керек. Түсті 
дақтардың аудандарына қатысты келесі үлгі анықталады: реңк неғұрлым 
ашық болса, оның ауданы қараңғы реңкпен салыстырғанда үлкенірек болады. 
Бұл үлгіні ескере отырып, композицияға кіретін түрлі-түсті дақтардың 
визуалды теңдігі қамтамасыз етіледі. Мұнда көру қашықтығы заңы 
қолданылады және сәйкесінше қара түсті дақтарды азайтады және 
композициядағы жарық дақтарын жақындатады (көбейтеді).  

Колорит – композицияның түс құрылымы, көп бояулы шығармадағы 
түстер комбинациясының жалпы сипаты немесе осы жұмысты жасау үшін 
қолданылатын түстер жүйесі. Графикалық немесе пластикалық 
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шағылысуы кеңістікті анықтауға, қоршаған ортамен байланысын баса 
көрсетуге және жұмысты көркем қасиеттермен байытуға көмектесетін 
қондырма немесе безендіруге ұқсайды. Екеуінің де маңызды зор. 

Жергілікті түстің барлық көрінетін өзгерістері А) ауа қабатының 
қалыңдығына, б) жарықтандыруға және В) түс ортасына байланысты пайда 
болады. Ауа саңылауының шамасы ауа перспективасының ережелерін немесе 
бақылаушы мен объект арасындағы жарық-ауа кеңістігінің ұлғаюына 
байланысты түс реңінің өзгеру заңдылықтарын талап етеді. Күннің уақыты 
мен ауа-райы, олардың жарықтандырудың түс жағдайлары көбінесе суреттің 
гаммасы мен түсін анықтайды. Мұнда біз қоршаған әлемдегі объектілердің 
түстерінің алуан түрін түр-түс (немесе колорит) ортасы кескіндемеде 
колористикалық байлықты құруды түсіну үшін ауа перспективасы немесе 
жарықтандырудан кем емес. Нақты жағдайда, қоршаған ортаның түстері 
жеке бейнеленген нысанды көркем түрде байытуды талап етеді, ал жаһандық 
мағынада олар көркем шығармада өзара байланысты бай түс үйлесімін 
жасайды [2]. 

 
 

1.3. Шаш қию мен шаш үлгісінің сұлбасы, пішіні 
 
1.3.1. Адам басының анатомиялық құрылымы 
 
Адам басының анатомиялық құрылымын, оның бейнесінің 

ерекшеліктерін зерттеу кәсіби дайындықтағы маңызды сәт болып табылады. 
Адамның басын салу – кескіннің күрделі нысандарының бірі, 

сондықтан бастың суретін салуға дайындық біртіндеп жүргізілуі керек. 
Бас бейнесін құрудың негізгі принциптерін, ережелері мен 

заңдылықтарын игеру оның формасының құрылымдық негізін талдаудан, бас 
сүйегінің анатомиялық құрылымын зерттеуден басталады. 

Бас сүйек –бұл ми мен сезім мүшелерін орналастыратын күшті сүйек 
қорабын құрайтын сүйектер кешені. Ол ас қорыту және тыныс алу жүйесінің 
жоғарғы бөлігі үшін сүйек негізі ретінде қызмет етеді. Олардың қалыптасу 
процесінде бас сүйек сүйектерінің бір бөлігі екі кезеңнен өтеді – 
мембраналық (жаңа туылған нәрестелерде сіз фонтанель түрінде 
қалдықтарды көре аласыз) және сүйек; олардың бір бөлігі шеміршек 
сатысынан өтеді (қаңқа сүйектерінің көпшілігі сияқты). Бас сүйегінің барлық 
сүйектері, төменгі жақтан басқа, бекітілген қосылыстармен байланысады. Ми 
мен бет сүйегін ажыратады. Мидың бас сүйегінің құрамына 8 сүйек кіреді: 
жұпсыз маңдай, шүйде, сына тәрізді, торлы және жұптасқан – самай, төбе 
сүйектері. Бет сүйегінің құрамына 15 сүйек кіреді: 6 жұп – үстіңгі жақ сүйек, 
жақ сүйек мұрын, көзжас сүйек, таңдай сүйек, төменгі жарғақ 3 жұпсыз –
желбезек, тіл асты сүйек. Мидың бас сүйегінің жоғарғы бөлігі күмбез, ал 
төменгі бөлігі бас сүйегінің  негізі деп аталады.  
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1.15-сурет. Адамның бас сүйегі 
 

Бас сүйек екі бөлімге бөлінеді: ми және бет. Ми бөлімі сегіз сүйектен 
тұрады (сурет. 1.15). Бұл маңдай-1,төбе-2 (жұп),шүйде-3,самай 4 (жұп), сына 
тәрізді-5, торлы- 6 (көз ұясының ішкі қабырғасы).Мұнда 7 және 8 қабақ үсті 
сүйектері бар.Маңдай сүйек маңдай дөңін бөлінеді-14. 

Маңдай сүйек мидың алдыңғы бөлігін құрайды және маңдайдың 
мөлшері мен пішінін анықтайды. Ол қабыршақты, екі көз ұясы және бір 
мұрынды ажыратады. Алдыңғы бетінде бастың шашының алдыңғы 
шекарасынан төмен орналасқан екі маңдай дөңі айқын көрінеді. 

Маңдай сүйектің төменгі бөлігі (көз үясы бөлігі) көз ұясының жоғарғы 
қабырғасының бөлігі болып табылады және маңдай бөлігімен бірге қабақүсті 
дөңін, сыртқы жағынан жаққа өтетін, жақ сүйекпен байланысатын доғаларды 
құрайды-10. Олардың төбе сүйектен жалғасы бас сүйегінің бүйір және 
алдыңғы беттері арасындағы шекараны анықтайды-17. 

Бас сүйегінің доғасын құрайтын төбе сүйектер төртбұрышты тақталар 
болып табылады. Маңдай сүйекпен олар тәж тігісімен, ал бір ‒ бірімен жебе 
тәрізді тігіспен байланысады. Артқы бетінде төбе сүйектер желке сүйекпен  
лямбдовид тігіспен байланысады. Төбе сүйектер дөңес жерлерді құрайды – 
төбе түйнектер. 

Самай сүйек қабық тәрізді және бас сүйегін артқы және төменгі 
жағынан жабады. Ол төрт бөліктен тұрады: қабыршақты, оның үстінде желке 
түйнек, екі бүйір және негізгі. 

Самай сүйектердің әрқайсысы тұрақты емес пішінді диск тәрізді және 
бас сүйегінің бүйір беттерінде төбе, желке және сына тәрізді сүйектер 
арасында орналасқан. Самай сүйектің ішіне сыртқы есту арнасы апаратын 
есту аппараты орналастырылған. Сыртқы құлақ каналының астында және 
артында ұзын пішінді 18 және емізік тәрізді 19 процесс орналасқан. 

Бет және ми бөліктері арасындағы шекара мұрын сүйектерінің 
тамырымен, көз ұясының жоғарғы жиегімен, содан кейін сыртқы есту 
каналына  самай сүйектегі дөңгелек тесікпен өтеді. 

Бас сүйегінің алдыңғы бөлігі мидың алдыңғы жағына бекітіліп, оны 
алға және төменге қарай жалғастырады. Ол контурлардың күрделілігімен 
ерекшеленеді. Мұнда жоғарғы жақ сүйегін 9, жақ сүйегі 10,астыңғы жақ 
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сүйегін 11 ажыратуға болады, онда иек түйнектері 12, мұрын (алмұрт тәрізді) 
саңылауы 13, буын бөлшегі 15 , тәждік бөлшек 16. 

Көздің дөңгелек бұлшықеті көздің орбитасын қоршап, қабақ, көз ұясы 
және көзжас бөліктерден тұрады. Ол қастарды түсіріп, маңдайдағы әжімдерді 
тегістейді. Ол жоғарғы, шағылысқан кезде және төменгі, күлген кезде жұмыс 
істейді. 

Ауыздың дөңгелек бұлшықеті шайнау процесіне, соруға, дыбыстарды 
шығаруға қатысады. Бұл ауыз қуысын қоршап тұрған тығыз бұлшықет 
сақинасы. 

Жақбет бұлшықет – бұл ұзын және жалпақ бұлшықет, жиырылу 
кезінде ауыздың бұрышын артқа және жоғарыға қарай тартады. 

Бет бұлшықеті ("түтік бұлшықеті")  шырышты қабығының астында 
орналасқан.  Ол ерін және ұртты тіске қысады.. 

Көкірек пен бас арасындағы байланыстырушы буын – мойын. Бастың 
пішінін цилиндрмен салыстыруға болады. Баспен бірге мойын адамға кең 
көру өрісін қамтамасыз ететін көптеген күрделі қозғалыстар жасайды. 

Мойынның пішіні көбінесе мойын бұлшықеттері мен тыныс алу 
органдарын анықтайды. Мойынның кейбір  бұлшықеттерін қарастырамыз. 

Төстік-бұғаналық емізік тəрізді бұлшық еттер – пластикалық 
тұрғыдағы ең күшті және маңыздылары болып табылады. Ол мойынның 
алдыңғы бөлігінде орналасқан. Әрқайсысы кеудеге екі  бастиек арқылы 
жалғанады.  

Осы екі жұп бұлшықеттерді байланыстыру  кезінде бастиектер артқа 
қарай иіледі, бір жақты байланыстыру кезінде ол бір жаққа қарай иіледі.  

Төстік-тіл астық бұлшық еттер жіңішке таспа тәрізді болады. Ол 
көмекей және тыныс алу тамағы алдында орналасады.  

Мойынның алдыңғы беттігінің пішінін қалқанша шеміршегі 
анықтайды. Мойынныуң артқы беттігі трапеция тәрізді бұлшық ет бөлігінен 
жасалады.  

 
1.3.2. Адам басының пропорциялары туралы ақпарат 
 
Адамның басын салу кезінде қателік жібермеу үшін оның 

пропорциялар жүйесін зерттеу пайдалы. 
Бейнелеу өнерінде бастың пропорционалды арақатынасын іздеу 

ежелден бері жүргізіліп келеді. 
Антикалық суретшілер сұлулық каноны болған пропорциялар жүйесін 

жасады. Сол ережелерге сәйкес бастың алдыңғы бөлігі үш тең бөлікке 
бөлінеді: шаш сызығынан қасүсті доғаларға дейін, қасүсті доғалардан 
мұрынның түбіне (тамырына) және мұрынның түбінен иектің түбіне дейін. 
Қасүсті доғалардан мұрынның түбіне дейінгі сегмент өз кезегінде үш тең 
бөлікке бөлінеді. Екінші бөліктің ортасынан көз сызығы өтеді. Мұрынның 
негізі мен иек негізі арасындағы сегмент үш тең бөлікке бөлінеді. Бірінші 
және екінші бөліктерді бөлетін сызық ерінді кесу сызығын анықтайды. 
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Адамның басын салу кезінде қателік жібермеу үшін оның 
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Бейнелеу өнерінде бастың пропорционалды арақатынасын іздеу 

ежелден бері жүргізіліп келеді. 
Антикалық суретшілер сұлулық каноны болған пропорциялар жүйесін 

жасады. Сол ережелерге сәйкес бастың алдыңғы бөлігі үш тең бөлікке 
бөлінеді: шаш сызығынан қасүсті доғаларға дейін, қасүсті доғалардан 
мұрынның түбіне (тамырына) және мұрынның түбінен иектің түбіне дейін. 
Қасүсті доғалардан мұрынның түбіне дейінгі сегмент өз кезегінде үш тең 
бөлікке бөлінеді. Екінші бөліктің ортасынан көз сызығы өтеді. Мұрынның 
негізі мен иек негізі арасындағы сегмент үш тең бөлікке бөлінеді. Бірінші 
және екінші бөліктерді бөлетін сызық ерінді кесу сызығын анықтайды. 

Көздер арасындағы қашықтық көздің ұзындығына тең, ал құлақтың биіктігі 
мұрынның ұзындығына тең. 

Әр адамның басы жеке құрылымы мен пропорциялары болады. Бұл 
даралықты атап өту адамның басының пропорцияларының орташа 
схемасымен танысуға көмектеседі. 

Айта кету керек, бастың бөліктерге шартты бөлінуі бас сүйегінің 
құрылымымен анықталады (сурет.1.16). 

Шаштың басталу сызығы маңдай сүйегіндегі сәл көтерілуден өтеді. 
Қастар сызығы бас сүйегіндегі қабақ үсті бойымен өтеді. 
Көзді кесу сызығы мұрын көпірінен және самай мен жақ сүйектердің 

жігінен өтеді. 
Мұрынның негізгі сызығы танау астынан және жақ сүйектерінің 

төменгі бөлігінен өтеді. 
Иек негізінің сызығы иек дөңінің деңгейінде өтеді. 
Жоғарыда аталған барлық сызықтар бір-біріне параллель орналасқан. 

 

 
 

1.16-сурет. Бастың құрылымдық сызықтары және олардың бас сүйек 
құрылымымен байланысы 

 
Жоғарыда сипатталған бас сызбалары қолданбалы сызбада 

қолданылады. Бұл жағдайда бастың пішінін, шаш үлгісін және бет әлпетін, 
аяқтарын дұрыс белгілеу жеткілікті, сонда  бәрі адам болмысына сәйкес 
келеді. Сондықтан оқу мақсатында гипстік бас пен тірі модель басының 
суреттерін орындау қажет [1]. 

 
1.3.3. Сызбаға сәйкес адам басын салу 
 
Сызықтық-құрылымдық схеманы қолдана отырып, бас пішінінің 

бейнесін құру әдісін игеру үшін кеңістіктегі бастың жағдайына байланысты 
осы схеманы перспективалық түрде өзгерту ережелерін есте сақтау қажет. Өз 
кезегінде, пішіннің конструктивті негізін кеңістіктегі кез-келген позициямен 
дұрыс білдіру үшін шебері дизайн схемасының перспективалық бейнесінің 
бірқатар ерекшеліктерін есте сақтауы керек. 
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Табиғи тұлғаны салуды үйрену кезінде көзқарас, яғни суретшінің 
табиғи мүсінді бақылайтын нүктесі маңызды болып табылады. Табиғи мүсін 
сурет салушының қай нүктеден бақылайтынына  байланысты қатты өзгереді. 

Бастың негізгі ережелерін (бұрылыстарын) қарастырамыз және 
олардың кескінін құру ерекшеліктерін талдаймыз (сурет.1.17). 

Бастың фас,фронтальды көрінісі. Бастың алдыңғы жағында 
бейнеленген профиль сызығы түзу және басын екі тең және симметриялы 
бөліктерге бөледі. Сондықтан бастың симметриялы формаларын бейнелеу – 
маңдай, бет сопақшасы, мұрын, ерін, иек, оқушы бір уақытта оң және сол жақ 
бөліктерді тартуы керек. Қасүсті доғалардың сызықтары, мұрын мен иек 
негіздері, сондай-ақ, көз бен ауыздың тілік сызықтары түзу және көлденең 
болады. Көзді кесу сызығы көздің көзжас пен бұрыштарынан (сыртқы 
жиектерінен), дәлірек айтқанда жақ және самай сүйектерді байланыстыратын 
тігістен өтеді. Ауыздың тілік сызығы жоғарғы және төменгі еріннің 
шекарасынан өтеді. 

Бастың бейнесін қырынан салу кезінде (қысқартуда) қасүсті 
доғалардың құрылымдық сызықтары, мұрын мен иектің негіздері 
дөңгелектеніп, ұштары жоғары қаратылған болуы тиіс. Құлақ жарғағының 
төменгі жағы мұрынның түбінен төмен түседі. Қастар доғаларының төменгі 
аймақтары, мұрын мен иектің төменгі жазықтықтары ашылады (көрінеді). 
Көз қиығының сызығы мұрынның төбесіне түседі. Профиль сызығы түзу 
болып қалады.. 

Бастың бейнесін қырынан салу кезінде (жоғарыдан көрініс) қасүсті 
доғалардың құрылымдық сызықтары, мұрынның негізі, иек, көздің және 
ауыздың кесілуі дөңгелектеніп, төмен қарай бұрылады. Құлақ жарғағының 
төменгі жағы мұрынның түбінен жоғары болады. Мұрынның, қастың және 
иектің төменгі аймақтары жасырылады. Профиль сызығы әлі де түзу болып 
қалады. 

Бастың бейнесін қырынан салу кезінде (жоғарыдан көрініс) қасүсті 
доғалардың құрылымдық сызықтары, мұрынның негізі, иек, көздің және 
ауыздың тілігі дөңгелектеніп, төмен қарай бұрылады. Құлақ жарғағының 
төменгі жағы мұрынның түбінен жоғары болады. Мұрынның, қастың және 
иектің төменгі аймақтары жасырылады. Профиль сызығы әлі де түзу болады. 
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бөліктерді тартуы керек. Қасүсті доғалардың сызықтары, мұрын мен иек
негіздері, сондай-ақ, көз бен ауыздың тілік сызықтары түзу және көлденең
болады. Көзді кесу сызығы көздің көзжас пен бұрыштарынан (сыртқы
жиектерінен), дәлірек айтқанда жақ және самай сүйектерді байланыстыратын 
тігістен өтеді. Ауыздың тілік сызығы жоғарғы және төменгі еріннің
шекарасынан өтеді.

Бастың бейнесін қырынан салу кезінде (қысқартуда) қасүсті
доғалардың құрылымдық сызықтары, мұрын мен иектің негіздері
дөңгелектеніп, ұштары жоғары қаратылған болуы тиіс. Құлақ жарғағының
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доғалардың құрылымдық сызықтары, мұрынның негізі, иек, көздің және
ауыздың кесілуі дөңгелектеніп, төмен қарай бұрылады. Құлақ жарғағының 
төменгі жағы мұрынның түбінен жоғары болады. Мұрынның, қастың және
иектің төменгі аймақтары жасырылады. Профиль сызығы әлі де түзу болып
қалады.

Бастың бейнесін қырынан салу кезінде (жоғарыдан көрініс) қасүсті
доғалардың құрылымдық сызықтары, мұрынның негізі, иек, көздің және
ауыздың тілігі дөңгелектеніп, төмен қарай бұрылады. Құлақ жарғағының 
төменгі жағы мұрынның түбінен жоғары болады. Мұрынның, қастың және
иектің төменгі аймақтары жасырылады. Профиль сызығы әлі де түзу болады.

 1.17-сурет. Фаста бастың құрылымдық сызбалары 

Профильді бастың суретін салу кезінде тәжірибесіз суретші құрылым, 
көлем туралы ойлауды тоқтатады және жалпақ сурет  нобаймен шектеледі. 
Профильге бас салу арқылы оқушы бас сүйегінің көлемі туралы ойламай-ақ, 
бастың тұрпатын саналы түрде тартады. Сызықтық құрылымды схеманы 
қолдану бұған жол бермейді (сурет.1.18) Бастың бет бөлігін сызықтармен 
белгілеуде,суретші бастың көрінбейтін бөлігін естен шығармауы тиіс. 
Осылайша, ол басын көлемді нақты пішін ретінде қарастыра алады. 

Бас біздің көз деңгейінен жоғары. Біздің көз деңгейінен жоғары бастың 
профиліндегі сурет өте қарапайым. Бастың осы позициясымен суретшіге 
бастың дизайн ерекшеліктерін, сондай-ақ перспективалы жиырылуды ұстау 
оңайырақ. Қасүсті доғалардың сызығын қадағалай отырып, студент оған 
қарайтын көздің көрінбейтіннен жоғары болатындығын оңай байқай 
алады. Бейнеде танау бұрышы, ерін бұрышы,жақ сүйек салуда да .байқай 
алады. Суретте қастың, мұрынның, иектің төменгі аймақтарын зер салып өту 
керек. 

Басы біздің көз деңгейінен төмен. Бұл жағдайда конструктивтік 
сызықтар қасүсті доғалары негіздері, мұрын, ауыз  қуысының тілігі төмен 
бағытталуы болады.. 

1.18 ‒ сурет. Профильде бастың суретін салу үлгісі 
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Сызбаның бас пішінінің бейнесін құруға қаншалықты көмектесетінін 
аңғаруға мыналар қажет: біріншіден, кеңістіктегі болмыстың орнын жиі 
өзгерту, екіншіден, жарықтандыру жағдайларын жиі өзгерту. Содан кейін 
сызушы суреттің әсері қарындашпен реңктеп қарайтуға (жарықкөлеңке) 
емес, бастың пішінін дұрыс құруға, оның құрылымдық ерекшеліктерін дұрыс 
берілуіне байланысты екенін түсіне бастайды [1] 

 
1.3.4. Адам басының суретін әр түрлі қырынан  салу 
 
Қыры 
Кішкентай өзгерістері бар доптың пішініне ие  бас күтілгеннен оңай 

салынады. Бірақ, соған қарамастан, оның әртүрлі қырда қалай көрінетінін 
зерттеу керек. Әрине, мұрынның көрінісі бірінші кезекте өзгереді, бірақ 
қастар, жақ сүйектері, ауыз бен иектің орталық бөлігі де өзгереді. 

Бетімізді толық және профильге бояған кезде, біз оны екі өлшемді 
жазықтыққа дейін жеңілдеттік. Басқа көру бұрыштары үшін біз үш өлшемді 
кеңістікте ойлануымыз керек. 

Төмен қарау 
 Барлық бөлшектер дөңгелектеніп, құлақтар да жоғары қарай 

жылжиды. 
 Мұрын алға қарай созылғандықтан, ол беттің жалпы сызығынан 

шығады және оның ұшы ауызға жақын болады. 
 Қас қисығы біркелкі болады. Кері иілуді қабылдау үшін, сіз өзгеше 

тәсілмен бетіңізді бұруыңыз керек. 
 Жоғарғы қабақтың көрінісі айқын болады және көз алмасының көп 

бөлігін жабады. 
 Жоғарғы ерін дерлік жоғалады, ал төменгі ерін көбірек шығады. 
 Есіңізде болсын, аузы жалпы қисыққа сәйкес келетіндіктен, адамның 

бетінде күлімсіреу пайда болған сияқты көрінеді. 
Адамның басы – кескіннің ең күрделі нысандарының бірі, сондықтан 

оны салуға  алдын-ала дайындық қажет. 
Бастың суретін салмас бұрын, адамның басының пластикасын 

анықтайтын беттің негізгі бөліктерінің құрылымы мен ерекшеліктерін 
зерттеу керек. Осылайша, көздің, мұрынның, еріннің, құлақтың суреттерін 
салған жөн. Мұндай суреттер үшін модельдер ретінде әдетте «Дэвид» 
мүсінінің бет-әлпетінің гипстен жасалған мүсіндері, итальяндық Ренессанс 
мүсіншісі Микеланджелоның жұмысы қолданылады. 

Көз бен қас 
Көз-бұл бадам пішінінде қосылған екі доға. Көзді бояуда нақты ереже 

жоқ, өйткені көздің пішіні әртүрлі болуы мүмкін және мұндай формалар өте 
көп, бірақ біз келесі тенденцияларды байқай аламыз: 

 Көздің сыртқы бұрышы ішкі бұрыштан жоғары болуы мүмкін, бірақ 
керісінше емес. 

 Егер көздің пішіні бадам болса, онда көздің дөңгелек бөлігі ішкі 
бұрышқа, ал ұзартылған бөлігі сыртқы бұрышқа жақын болады. 



33

Сызбаның бас пішінінің бейнесін құруға қаншалықты көмектесетінін 
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Көз бен қас 
Көз-бұл бадам пішінінде қосылған екі доға. Көзді бояуда нақты ереже 

жоқ, өйткені көздің пішіні әртүрлі болуы мүмкін және мұндай формалар өте 
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 Көздің сыртқы бұрышы ішкі бұрыштан жоғары болуы мүмкін, бірақ 
керісінше емес. 

 Егер көздің пішіні бадам болса, онда көздің дөңгелек бөлігі ішкі 
бұрышқа, ал ұзартылған бөлігі сыртқы бұрышқа жақын болады. 

Көз бөлшектері 
 Нұрлы қабықша қабақтың астына жартылай жасырылған. Ол төменгі 

қабаққа тек егер адам төмен қараса немесе көз төменгі қабақ әдеттегіден 
жоғары болатындай етіп салынса ғана тиеді. 

 Кірпіктер іштен сыртқа қарай өседі, керісінше емес, бұл сурет салу 
кезінде өте маңызды, сондықтан олар табиғи көрінеді. Төменгі қабақтың 
кірпіктері қысқа болып келеді. 

 Барлық ұсақ-түйектерді (көз жасы жолдары, төменгі қабақтар және 
т.б.) салуға тырысып, егжей-тегжейлі сурет әрқашан нәтиже әдемі 
болатынын білдірмейді. 

Көз профилі  жебенің ұшы түрінде болады (дөңес немесе ойыс жақтары 
бар), жоғарғы және  төменгі қабаққа аздап көрінеді. Шынайы өмірде сіз 
нұрлы қабықшаны бүйірден көре алмайсыз, тек көздің ақуызын көресіз. Бірақ 
нұрлы қабықшысыз көз оғаш көрінеді, сондықтан оған кем дегенде 
тұспалдап беріңіз. 

Қастарға келетін болсақ, оларды жоғарғы қабақтың доғасына сүйене 
отырып салу оңай. Көбінесе қастардың ең кең бөлігі ішкі жағына жақын, ал 
көздің сыртқы бөлігіне ұмтылған "ұш" біртіндеп жұқа болады. 

Егер сіз профильге қарасаңыз, онда қастардың пішіні түбегейлі 
өзгереді және үтірге ұқсас болады. Қас кірпіктердің ұштары орналасқан 
жерден басталады. 

1.19-суретте көздің түрлері мен қас пішіндері көрсетілген. 
 

                                       
1.19-сурет. Көз түрлері мен қас пішіндері 

Мұрын 
Адамның мұрны шамамен сына тәрізді, бөлшектерді салмас бұрын оны 

елестету және көлемді түрде салу жеткілікті. 
Мұрынның артқы жағы мен қанаттары – бұл тек соңында анықталған 

тегіс беттер, бірақ пропорцияларды дұрыс есептеу үшін құрылымды салу 
кезінде бұл беттерді ескеру өте маңызды. Біздің сына тәрізді үшбұрыштың 
төменгі жалпақ бөлігі қанаттар мен мұрынның ұшына қосылады. Қанаттар  
қалқаға қарай ішке бұрғыланады, танауды құрастыруда  астыңғы көрініс 
көрсететін  қалқа  қанаттардан және бетке жалғанудан ерте басталатынын 
ескеріңіз. Біз мұрынға профильге қараған кезде ол қанаттардан төмен 
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шығады, демек, 3/4 көрінгенде, алыс мұрын қаламен жасырылған (1.20-
сурет). 

Көз сияқты, бөлшектер әрқашан жақсы нәтиже бермейді. Сондықтан, 
ақыр соңында сызбаны бұзуы мүмкін бөлшектердің үстінен қаптауға 
қарағанда пропорцияларды пысықтау маңызды. Толық суретте мұрын жақсы 
көрінеді, егер сіз оның төменгі бөлігін ғана салсаңыз. Егер сіз көріністі 3/4 
етіп жасасаңыз, онда мұрынның артқы жағын сызған дұрыс. Оны қалай және 
қашан бейнелеу керектігін түсіну үшін көптеген мұрындарды тексеріп, 
зерттеуіңіз керек.  

 
1.20-сурет. Мұрынның жиынтықтық сызбасы 

 
Ерін 
 Еріндер қабысатын сызық алдымен сызылуы керек, өйткені бұл 

ауызды құрайтын үшеуінің ең ұзын және қараңғы сызығы. Бұл жай толқынды 
сызық емес, жұқа қисықтардың тұтас топтамасы. Төмендегі суретте сіз ауыз 
сызығының қозғалысын түсіндіретін әсіреленген мысалды көре аласыз. 
Еріннің әртүрлі формалары бар екенін және негізгі сызық төменгі немесе 
жоғарғы ерінді көрсетуі мүмкін екенін ескеріңіз. Ерінді әртүрлі жолдармен 
жұмсартуға болады. Ортаңғы сызық өткір көріністі көрсету үшін өте түзу 
немесе ерінді босату үшін өте майланған болуы мүмкін. Мұның бәрі еріннің 
пішініне, олардың қаншалықты толықтығына байланысты. Егер сіз 
симметрияға қол жеткізгіңіз келсе, ортасынан бастаңыз және еріннің 
жартысын, содан кейін екіншісін сызыңыз. 

 Жоғарғы еріннің екі жоғарғы ұшы – ауыздың ең айқын бөліктері, 
бірақ олар да айқын көрінуі мүмкін және іс жүзінде бір сызықпен жүруі 
мүмкін. 

 Төменгі ерін – жұмсақ доға, бірақ ол түзу сызықтан өте дөңгелекке 
дейін өзгеруі мүмкін. 

 Жоғарғы ерін, әдетте, төменгі жаққа қарағанда жұқа және беттің 
жалпы рельефінен төменгі жаққа қарағанда кішірек болады. Жоғарғы ерінді 
жіңішке сызықтармен көлеңкелеуге тырысыңыз. 

 Еріннің бүйірлерінде жебенің ұшы тәрізді және жоғарғы еріннің бұл 
жерде сәл алға шығуы өте жақсы көрінеді. 

 Ұштардағы ауыздың ортаңғы сызығы еріннен төмен қарай ауытқиды. 
Егер адам күлсе де, ол қайтадан көтерілмес бұрын төмен қарай домаланады. 
Егер сіз бетті профильге салсаңыз, ешқашан бұл сызықты тіке салмаңыз. 
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қарағанда пропорцияларды пысықтау маңызды. Толық суретте мұрын жақсы 
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 Жоғарғы ерін, әдетте, төменгі жаққа қарағанда жұқа және беттің 
жалпы рельефінен төменгі жаққа қарағанда кішірек болады. Жоғарғы ерінді 
жіңішке сызықтармен көлеңкелеуге тырысыңыз. 

 Еріннің бүйірлерінде жебенің ұшы тәрізді және жоғарғы еріннің бұл 
жерде сәл алға шығуы өте жақсы көрінеді. 

 Ұштардағы ауыздың ортаңғы сызығы еріннен төмен қарай ауытқиды. 
Егер адам күлсе де, ол қайтадан көтерілмес бұрын төмен қарай домаланады. 
Егер сіз бетті профильге салсаңыз, ешқашан бұл сызықты тіке салмаңыз. 

 

.  
1.21-сурет. Ерін үлгісін құру кезеңдері 

 
Құлақ 
Құлақтың маңызды бөлігі – сыртқы сызықтың ұзын С-тәрізді формасы. 

Құлақтың ішкі жағы төңкерілген U әрпіне ұқсас, сонымен қатар кішкентай С 
тәрізді доғаға қосылған құлақтың үстінде бірден қисық сызық бар. Жалпы, 
құлақтың пішіні де өзгереді. Адам басын анфаста көрген кезде, құлағы 
профильде көрінеді: 

 Адам басын анфаста көргенде, құлағы профильде көрінеді: 
 Бұрын u формасы бар жиек қазір бөлек бөлік болып табылады – егер 

біз тәрелкеге бүйірден қарасақ, оның түбін көреміз. 
 Құлақ бөбешігі тамшыға ұқсайды және ерекшеленеді. 
 Құлақ сызығын салу қаншалықты жұқа болуы құлақтың басына 

қаншалықты тығыз орналасқанына байланысты. 
 Егер сіз артқы жағынан басын қарасаңыз, құлақ басынан бөлек 

көрінеді: жиек басына шұңқырмен бекітілген. Шұңқырды тым үлкен етіп 
салудан қорықпаңыз, өйткені ол кішкентай емес (Сурет.1.22). 

 
1.22-сурет. Әр түрлі қырлардағы құлақты құру кезеңдері 
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Шаш 
Біріншіден, шаштың баста жатқанын және көп жағдайда оның дөңгелек 

пішінін қайталайтынын, ауырлық пен ауырлық күшімен төмен түсетінін 
ескеру керек (сурет.1.23). 

Адамның шашы бүкіл ұзындығы бойынша бірдей қалыңдыққа ие. 
Жануарларда тамырдағы шашы қалың, ал ұштарында өте жұқа. Бұл дудар 
шаштың қандай да бір жануардың жүнінен жасалған дудар шашқа ұқсамауы 
үшін білу керек. Адамның шашы өте жарқын және мәнерлі жылтырға ие, 
әсіресе егер ол жақсы күтілген, жуылған және таралған болса. Жылтырсыз 
шаш табиғи көрінбейді. 

 

 

1.23-сурет. Шаш тұтамын салу 
әдістері 

                     

1.24-сурет. Шаш түсінің тереңдігі 

Тереңдікте түс әрдайым күңгірт болып көрінеді, өйткені жарық аз, яғни 
терең көлеңке бар (сурет.1.24). 

Шаш бастың үстінде жатыр, яғни суретте бірінші кезекте белгілеу 
керек бөлік – бұл бастың пішіні. Әрі қарай, сіз шаш үлгісін белгілеуіңіз керек 
(сурет.1.25). 

 

 

1.25-сурет. Болашақ шаш үлгісінің 
пішінін салу 

Сурет -1.26. Тереңдікті зерттеу 

 
Негізгі пішін белгіленгеннен кейін сіз үлкен тұтамды бөліп, белгілей 

аласыз. Әрі қарай, сіз бөліктің жанындағы аймақты бөлек көлеңкелеуіңіз 
керек, әдетте түс әрдайым күңгірт болып көрінеді, өйткені әр шаш басқа 
бекітілген жерде аздап бүгіледі (сурет.1.26). 
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Шаш 
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Шаш бастың үстінде жатыр, яғни суретте бірінші кезекте белгілеу 
керек бөлік – бұл бастың пішіні. Әрі қарай, сіз шаш үлгісін белгілеуіңіз керек 
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1.25-сурет. Болашақ шаш үлгісінің 
пішінін салу 

Сурет -1.26. Тереңдікті зерттеу 

 
Негізгі пішін белгіленгеннен кейін сіз үлкен тұтамды бөліп, белгілей 

аласыз. Әрі қарай, сіз бөліктің жанындағы аймақты бөлек көлеңкелеуіңіз 
керек, әдетте түс әрдайым күңгірт болып көрінеді, өйткені әр шаш басқа 
бекітілген жерде аздап бүгіледі (сурет.1.26). 

Яғни, бұл әрбір жіңішке сызық шаш үлгісі бойынша жатуы  және  
қайталауы тиіс. Шаштың көлемін айқындау үшін көлеңке көрсету қажет, ол  
бас бетіне , мойын және иықта құрылады. 

Бөлектелгеннен кейін, жарық пен көлеңке аймақтарын ескере отырып, 
шаштың бүкіл ұзындығына көлем беру керек. Ең жарық түсетін жер іс 
жүзінде жарқырайды. Әрине, бұл жарқыраудың жарықтығы жарықтың 
жарықтығына және шаштың қасиеттеріне байланысты, бірақ көп не аз 
дәрежеде  әрдайым болады. 

Шашты жалпы масса, көлемді пішін ретінде қабылдау керек. Пішіндер 
әртүрлі болуы мүмкін. Біріншіден, бұл массаны көрсету керек. 

Әрі қарай, түс қосыңыз, ол үшін көлеңкелі реңктерден бір негізгі түсті 
таңдап, бүкіл шашты бояңыз. Бұл тәсіл май мен акрилмен жұмыс істеуге 
жарамды. Акварельді қолдана отырып, сіз барлық түстер мен реңктерді 
бірден ойластырып, әрқайсысын өз орнына қоюыңыз керек. 

Келесі кезең жарық пен көлеңкенің негізгі дақтарын белгілеуге 
арналуы керек (сурет.1.27). 

Бұл жағдайда жұмыс істейтін негізгі ереже: түбінде шаштың түсі 
күңгірт болып көрінеді, өйткені көлеңке бар; және жарық әдетте жоғарыдан 
түседі ‒ ол жерде жеңілірек және ашық болады. Сондай-ақ, осы кезеңде 
адамның бетіндегі шаштың көлеңкесін көрсету орынды болады. 

 
1.27-сурет. Пішінді түспен зерттеу 

 
Содан кейін, кез келген шашты әдемі, таза, күтілгенін көрінетін етіп  

жылтыр қосыңыз. Жоғарыда айтылғандай, бұл жарқыраудың дәрежесі мен 
жарықтығы адамның қандай ортада және шаштың сапасына байланысты 
болады. Неғұрлым жарқын жарық болса, соғұрлым жарқынырақ болады, ал 
шаш үлгісіне неғұрлым тегіс және жібектей өрімдер тән болса, соғұрлым 
олар жарқырайды. 

Бұл жерде шаш үлгісін егжей-тегжейлі қосу өте маңызды, әр шашты 
шексіздікке дейін жеткізуге болады, бірақ бұл кескіннің мәнерлі және сенімді 
бола алатындығы емес. Біреуге қараған кезде ойланыңыз, біз әр шашты жеке-
жеке бөлектемейміз, бүкіл массаны көреміз, тек кейбір жеке өрімдер немесе 
бір өрім біздің егжей-тегжейлі қарауымызға ұшырауы мүмкін. 
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Сондай ‒ ақ, суретте сіз миллиондаған шаштарды тартпауыңыз керек, 
сенерлік егжей-тегжей үшін  жеке шаштарды бөліп көрсете отырып, бір-екі 
өрімге сәл көбірек көңіл бөлу жеткілікті болады. Әдетте, бұл ең 
жарықтандырылған немесе сізге ең жақын өрімдер, айталық, алдыңғы 
қатардағылар болуы мүмкін. 

Егер шаш тегіс өрімдерге салынбаса, бірақ әрқайсысы бөлек болса, бұл 
жағдайда не істеу керек? Бұл жағдайда, алдыңғы сияқты, бастың және 
шаштың пішінін тағайындау керек. Негізгі тығыз масса шоғырланған 
шаштың бөлігін көлеңкеге түсіруге немесе негізгі көлеңке түсімен бояуға 
болады. Мұндай көлемді шаштар арқылы жарық өтеді, кейде әр шашты бөлек 
жарықтандырады [2]. 

 
1.4. Тарихи дәуірлердің бейнелері 
 
1.4.1. Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары  
 
Бейнелеу өнері эстетикалық құндылығы мен бейнесі көзбен 

қабылданатын жұмыстармен сипатталады. Бейнелеу өнерінің туындылары 
мағынасыз және тіпті материалдық емес болуы мүмкін, бірақ 
материалдылығы мен объективтілігіне қарамастан, бейнелеу өнерінің типтік 
туындылары объектінің ерекшеліктеріне ие (шектеулі кеңістік, уақыт 
тұрақтылығы). Нысандарды құру мүмкіндігі – оның пайда болуымен 
байланысты бейнелеу өнерінің маңызды қасиеті, оның тарихын анықтап, 
оның дамуын анықтайды. Бейнелеу өнері не пайдакүнемділік құндылығы 
жоқ дербес объектілерді (мүсін, кескіндеме, графика, фотоөнер) құрады, не 
пайдакүнем мақсаттағы объектілерді және ақпараттық массивтерді (сәндік-
қолданбалы өнер, дизайн) эстетикалық тұрғыдан ұйымдастырады. Бейнелеу 
өнері объективті орта мен виртуалды шындықты қабылдауға белсенді әсер 
етеді. 

Өнер түрлері 
Сәулет өнері (лат. architectura – құрылысшы) – сәулет, адамдардың 

өмірі мен қызметі үшін кеңістік ортаны қалыптастыратын ғимараттар мен 
құрылыстар жүйесі, сондай-ақ сұлулық заңдарына сәйкес осы ғимараттар 
мен құрылыстарды құру өнері. Сәулет өндіріс құралдары мен адамзат 
қоғамының материалдық құралдарының қажетті бөлігін құрайды. 

Оның көркемдік бейнелері рухани өмірде маңызды рөл атқарады. 
Сәулеттің функционалды, конструктивті және эстетикалық қасиеттері 
(пайдасы, беріктігі, сұлулығы) өзара байланысты. 

Мүсіндеу өнері (лат. sculptura, sculpo - мен кесемін – кесемін), 
пластикалық мүсін (грек. plastike, plasso – леплюден) – заттың көлемді, 
физикалық үш өлшемді бейнеленуі принципіне негізделген өнер түрі. Әдетте, 
мүсіндегі кескіннің объектісі – адам, сирек-жануар (жануарлық жанр), одан 
да аз – табиғат (пейзаж) және заттар (натюрморт). Фигураны кеңістікте қою, 
оның қозғалысын, орнын, қимылын, жарықкөлеңкесін модельдеуді, 
форманың рельефін күшейтуді, көлемнің сәулеттік ұйымдастырылуын, оның 
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Сондай ‒ ақ, суретте сіз миллиондаған шаштарды тартпауыңыз керек, 
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байланысты бейнелеу өнерінің маңызды қасиеті, оның тарихын анықтап, 
оның дамуын анықтайды. Бейнелеу өнері не пайдакүнемділік құндылығы 
жоқ дербес объектілерді (мүсін, кескіндеме, графика, фотоөнер) құрады, не 
пайдакүнем мақсаттағы объектілерді және ақпараттық массивтерді (сәндік-
қолданбалы өнер, дизайн) эстетикалық тұрғыдан ұйымдастырады. Бейнелеу 
өнері объективті орта мен виртуалды шындықты қабылдауға белсенді әсер 
етеді. 

Өнер түрлері 
Сәулет өнері (лат. architectura – құрылысшы) – сәулет, адамдардың 
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қоғамының материалдық құралдарының қажетті бөлігін құрайды. 

Оның көркемдік бейнелері рухани өмірде маңызды рөл атқарады. 
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(пайдасы, беріктігі, сұлулығы) өзара байланысты. 

Мүсіндеу өнері (лат. sculptura, sculpo - мен кесемін – кесемін), 
пластикалық мүсін (грек. plastike, plasso – леплюден) – заттың көлемді, 
физикалық үш өлшемді бейнеленуі принципіне негізделген өнер түрі. Әдетте, 
мүсіндегі кескіннің объектісі – адам, сирек-жануар (жануарлық жанр), одан 
да аз – табиғат (пейзаж) және заттар (натюрморт). Фигураны кеңістікте қою, 
оның қозғалысын, орнын, қимылын, жарықкөлеңкесін модельдеуді, 
форманың рельефін күшейтуді, көлемнің сәулеттік ұйымдастырылуын, оның 

массасының визуалды әсерін, салмақ қатынастарын, әр жағдайда нақты 
пропорцияларды таңдауды,сұлбаның сипатын беру – бұл өнердің негізгі 
мәнерлі құралы (сурет.1.28). 

 

 
1.28-сурет. Үш грация. Антониоан Канова 

 
Графика – сызықтар,жіңішке сызықтар, дақтар мен нүктелердің негізгі 

бейнелеу құралы ретінде қолданылатын бейнелеу өнерінің бір түрі. Түсті де 
қолдануға болады, бірақ кескіндемеден айырмашылығы, мұнда көмекші рөл 
атқарады. Графикада әдетте бір түс қолданылады (негізгі қара түстен басқа, 
сирек жағдайларда – екеуі.) Графикалық өнердегі контур сызығынан басқа, 
жіңішке сызық пен дақ кеңінен қолданылады, сонымен қатар графикалық 
жұмыстардың негізі болатын қағаздың ақ бетімен (және басқа жағдайларда – 
түрлі-түсті, қара немесе сирек-текстуралы) үйлесетін т.стер қолданылады.  
Сол құралдардың үйлесімі тоналды нюанстарды тудыруы мүмкін. 
Графиканың ең көп кездесетін ерекшелігі – бейнеленген заттың кеңістікке 
ерекше қатынасы, оның рөлі көбінесе қағаздың фонымен орындалады 
(кеңестік графика шебері В.А. Фаворскийдің айтуы бойынша – "ақ парақтың 
ауасы") (сурет.1.29). 

 
1.29-сурет. Леда және Аққу. Микеланджело Буанароттидің суреті 
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Кескіндеме – бейнелеу өнерінің бір түрі, оның жұмыстары кез-келген 
бетке қолданылатын бояулардың көмегімен жасалады. Кескіндеме – 
шындықты көркемдік бейнелеу мен түсіндірудің, көрушінің ойлары мен 
сезімдеріне әсер етудің маңызды құралы. Кескіндеме шығармаларының 
идеялық жоспары тақырып пен сюжетте нақтыланады және композиция, 
сурет және түс көмегімен іске асады (колор (сурет.1.30). 

 

 
1.30-сурет. Ақкіс ұстаған келіншек. Леонардо Да Винчи 

 
Монохромды кескіндеме (бір түсті реңк немесе бір өңнің реңктері) 

және өзара байланысты түстер жүйесі (түрлі-түсті гамма), өзгермейтін 
жергілікті түс және түс өзгерістері (жартылай реңктер, ауысулар, реңктер), 
объектілерді жарықтандырудағы және олардың кеңістіктегі 
позицияларындағы айырмашылықтарды, түрлі-түсті заттардың өзара 
әрекеттесуін көрсететін рефлекстер қолданылады; жалпы кескіндеме реңкі 
заттарды қоршаған ортамен бірлікте бейнелеуге мүмкіндік береді, Валера 
(франц. valeur, әріптер. - құндылық, кескіндеме мен графикада жарық пен 
көлеңкенің белгілі бір арақатынасын білдіретін тонның көлеңкесі) реңктің ең 
жақсы градациясын құрайды; табиғи жарық пен ауа ортасын (пленэр) 
көбейту табиғатты тікелей зерттеуге негізделген. Кескіндеменің мәнерлігі 
сонымен қатар жағындының сипатымен, түрлі-түсті бетті өңдеумен 
(текстурамен) анықталады. 

Фреска (итал. Fresco – балғын) – дымқыл немесе құрғақ сылаққа 
казеин-әк бояуларымен қабырғаға сурет салу техникасы, сондай-ақ осы 
техникада жасалған кескіндеме. Фреска екі жолмен жасалуы мүмкін: ал секко 
(a secco – құрғақ), яғни құрғақ сылақпен жазылған және аль-фреско 
техникасында, су бояулары дымқыл сылаққа қолданылған кезде; мұндай 
фреска түзетусіз, өйткені ол жұмысты тез аяқтауды қажет етеді. Ылғал 
топырақ құрғағаннан кейін кескіндеме қабырға бетінің ажырамас бөлігіне 
айналды. Кескіндеме және секко соншалықты берік емес, жарылып кетуге 
бейім (сурет.1.31) 
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Кескіндеме – бейнелеу өнерінің бір түрі, оның жұмыстары кез-келген 
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казеин-әк бояуларымен қабырғаға сурет салу техникасы, сондай-ақ осы 
техникада жасалған кескіндеме. Фреска екі жолмен жасалуы мүмкін: ал секко 
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техникасында, су бояулары дымқыл сылаққа қолданылған кезде; мұндай 
фреска түзетусіз, өйткені ол жұмысты тез аяқтауды қажет етеді. Ылғал 
топырақ құрғағаннан кейін кескіндеме қабырға бетінің ажырамас бөлігіне 
айналды. Кескіндеме және секко соншалықты берік емес, жарылып кетуге 
бейім (сурет.1.31) 

.  
1.31-сурет. Эритрея Сибилі, фреска 

 
Мозаика – біртекті немесе әртүрлі материал бөлшектерінен (тас, 

смальт, керамикалық плиткалар және т.б.) жасалған сурет немесе өрнек, 
монументалды және сәндік өнердің негізгі түрлерінің бірі (сурет.1.32). 

Мозаика сонымен қатар сәндік – қолданбалы өнер туындыларын 
безендіру үшін, ал сирек – станоктық картиналарды жасау үшін 
қолданылады. Мозаиканың ерекше түрі-инкрустация. Мозаика қарапайым 
геометриялық немесе күрделі, шаблонға сәйкес кесілген және әк, цемент, 
мастика немесе балауыз қабатына бекітілген бөліктерден алынады. 

 

 
1.32-сурет. XVI ғасырдағы флоренциялық мозаика 

 
Витраж (франц. vitrage, лат. vitrum-шыны) – шыныдан немесе жарық 

беретін басқа материалдан жасалған (сурет.1.33) терезе саңылауларын 
толтыратын түрлі-түсті витраждар түрлі-түсті жарықтың бай ойынын 
жасайды және интерьердің эмоционалды мәнеріне айтарлықтай әсер етеді. 
Католик соборларында витражға енген түрлі-түсті жарық интерьерді жұмбақ 
атмосферасымен толтырды. Бұл әсер әсіресе готикалық ғибадатханаларда 
үлкен биіктігімен, кеңдігімен, үлкен терезелерімен байқалды. 
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1.33-сурет. Адасқан ұл туралы астарлы әңгіме.  

Буржадағы собордың витраждары 
 

Готика дәуірінде витраж техникасы роман дәуіріндегідей болып 
қалады, бірақ әйнектердің түс жиынтығы байытылады, сюжеттер күрделене 
түседі, діни көріністермен қатар қолөнершілердің жұмысын бейнелейтін 
күнделікті көріністер пайда болады (Чартрадағы собор). Түрлі-түсті әйнек 
түссіз әйнекпен толықтырылған, оның кірістері иррационалды кеңістіктік 
фонның әсерін жасайды (Париж Құдай Анасының соборы) [3]. 

 
1.4.2.  Тарихи дәуірлердің бас киімдері мен киімдері 
 
Ежелгі Египет костюмінің даму сипаттамасы 
Ежелгі Египет-өркениеттің ең көне ошақтарының бірі. Оның тарихы 

әдетте ежелгі кезеңдерге бөлінеді (б.з. д. IV ‒ III мыңжылдықтың соңы), орта 
(Б. з. д. XVI ғасырға дейін), Жаңа (б. з. д. XI ғасырдың соңына дейін) 
патшалықтар, кеш және парсы (б. з. д. XI ‒ IV ғасырлар, Птолемей 
мемлекетінің құрамында). Ежелгі Египеттің гүлденуі б. з. д. XVI ‒ XV 
ғасырларда болды.Өркениеттің басында адамдардың киімдері қарапайым 
және әр түрлі болмады. Бұл ежелгі Египетте де болған. 

Сол дәуірдегі мысырлықтардың басты киімі – "схенти", алжапқыш. Бұл 
жамбас айналасында оралған және белде белдікпен нығайтылған матаның 
тар жолағы болды. 

Ежелгі Египеттің тарихы негізгі кезеңдерге бөлінеді: ежелгі патшалық 
(б.з. д. 3000-2400 жж.), орта патшалық (б. з. д. 2400-1710 жж.), жаңа 
патшалық (б. з. д. 1580-1090 жж.). Ежелгі мысырлықтардың негізгі кәсібі 
егіншілік, мал шаруашылығы және қолөнер (қыш, зергерлік бұйымдар, тоқу, 
шыны өндірісі) болды. 

Ежелгі Египет қоғамы әр түрлі таптардан тұрды: құл дворяндары, 
азаматтар (хатшылар, қолөнершілер), еркін шаруалар мен құлдар. Саяси 
құрылымы бойынша мемлекет Перғауын және ең жоғарғы дворяндар – құл 
иелері мен діни қызметкерлер басқаратын деспотикалық монархия болды. 
Ежелгі мысырлықтардың пікірінше, перғауын жердегі құдайдың өкілі болған. 
Күн, Ай, Жер, үй және жабайы жануарлар (қолтырауын, арыстан, 
шиебөрі,сиыр, мысық, сұңқар, жылан) құдайларына табынуға негізделген 
мысырлық дін өмірдің барлық салаларына еніп кетті. Дін өнерде, 
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1.33-сурет. Адасқан ұл туралы астарлы әңгіме.  

Буржадағы собордың витраждары 
 

Готика дәуірінде витраж техникасы роман дәуіріндегідей болып 
қалады, бірақ әйнектердің түс жиынтығы байытылады, сюжеттер күрделене 
түседі, діни көріністермен қатар қолөнершілердің жұмысын бейнелейтін 
күнделікті көріністер пайда болады (Чартрадағы собор). Түрлі-түсті әйнек 
түссіз әйнекпен толықтырылған, оның кірістері иррационалды кеңістіктік 
фонның әсерін жасайды (Париж Құдай Анасының соборы) [3]. 

 
1.4.2.  Тарихи дәуірлердің бас киімдері мен киімдері 
 
Ежелгі Египет костюмінің даму сипаттамасы 
Ежелгі Египет-өркениеттің ең көне ошақтарының бірі. Оның тарихы 

әдетте ежелгі кезеңдерге бөлінеді (б.з. д. IV ‒ III мыңжылдықтың соңы), орта 
(Б. з. д. XVI ғасырға дейін), Жаңа (б. з. д. XI ғасырдың соңына дейін) 
патшалықтар, кеш және парсы (б. з. д. XI ‒ IV ғасырлар, Птолемей 
мемлекетінің құрамында). Ежелгі Египеттің гүлденуі б. з. д. XVI ‒ XV 
ғасырларда болды.Өркениеттің басында адамдардың киімдері қарапайым 
және әр түрлі болмады. Бұл ежелгі Египетте де болған. 

Сол дәуірдегі мысырлықтардың басты киімі – "схенти", алжапқыш. Бұл 
жамбас айналасында оралған және белде белдікпен нығайтылған матаның 
тар жолағы болды. 

Ежелгі Египеттің тарихы негізгі кезеңдерге бөлінеді: ежелгі патшалық 
(б.з. д. 3000-2400 жж.), орта патшалық (б. з. д. 2400-1710 жж.), жаңа 
патшалық (б. з. д. 1580-1090 жж.). Ежелгі мысырлықтардың негізгі кәсібі 
егіншілік, мал шаруашылығы және қолөнер (қыш, зергерлік бұйымдар, тоқу, 
шыны өндірісі) болды. 

Ежелгі Египет қоғамы әр түрлі таптардан тұрды: құл дворяндары, 
азаматтар (хатшылар, қолөнершілер), еркін шаруалар мен құлдар. Саяси 
құрылымы бойынша мемлекет Перғауын және ең жоғарғы дворяндар – құл 
иелері мен діни қызметкерлер басқаратын деспотикалық монархия болды. 
Ежелгі мысырлықтардың пікірінше, перғауын жердегі құдайдың өкілі болған. 
Күн, Ай, Жер, үй және жабайы жануарлар (қолтырауын, арыстан, 
шиебөрі,сиыр, мысық, сұңқар, жылан) құдайларына табынуға негізделген 
мысырлық дін өмірдің барлық салаларына еніп кетті. Дін өнерде, 

адамдардың эстетикалық көріністерінде ерекше рөл атқарды. Көркем 
бейнелер мазмұнның символизмін қамтыды (лотос - құнарлылық пен 
өлместіктің символы, жылан-биліктің символы). Өнердегі адамның бейнесі 
шартты, сызбалық сипатта болды. Перғауын мен оның жақындары 
бейнеленген Ежелгі Египет мүсіндері статикалық, монументалды. Олардың 
позалары мен қимылдары әрдайым канонизацияланған, фигураның 
масштабы әлеуметтік тұрғыдан анықталған. 

Ежелгі Египеттің костюмінде киімнің ең көп таралған түрі – 
перделенген киімдер. Кейінірек жапсырмалы, бірақ түймесіз киімдер болды. 
Барлық перделенген киімдер әдетте артқы жағынан алдына қарай тігілді және 
алдыңғы жағында айқын, ырғақты пішіндермен орналастырылды, ал артқы 
жағы тығыз болды. Тиісінше, артқы жағында киім ұзартылмады. 

Ежелгі патшалықта ерлердің негізгі киімдері әртүрлі ұзындықтағы 
және әртүрлі жолмен оралған. Ол схенти деп аталды. Белде схенти белдікпен 
– жіңішке баумен немесе жалпақ ұштары бар лентамен, сәнді безендірілген, 
белдің ортасында байланған. Мысырлықтар шапанмен бірге, кейде онсыз да 
ұзындығы мен ені әртүрлі үшбұрышты алжапқышты киді. Алжапқыштың ең 
көп таралған түрі – төмен немесе сопақ созылған. 

Әйелдердің киімдері мүсінді білектен кеудеге дейін орап, бір немесе 
екі белдікпен бекітілген матадан тұрды. Бұл киім калазирис деп аталды және 
формасы патшайым мен құл үшін бірдей болды. 

Киімдегі таптық айырмашылық тек матаның сапасында көрінді. Орта 
патшалық кезеңінде мысырлықтардың киім формасы күрделене түседі, 
көлемі бір уақытта киілетін бірнеше киімге байланысты артады. Силуэт 
төмен қарай кеңейіп, пирамида пішініне ие болады, плиталар кеңінен 
қолданылады. 

Ерлер костюмі бір-бірінің үстіне киетін бірнеше жұқа схемалардан 
тұрды. 

Әйелдер киімі ерекше өзгерістерге ұшыраған жоқ, тек ақсүйектер 
киімінде зергерлік бұйымдар көбірек болады. Киімнің композициясы шыны 
моншақтармен және асыл тастармен әдемі безендірілген дөңгелек үстіңгі 
жағасы ‒ иық, ең жұқа әдемі мата арқылы жарқыраған қара терінің 
үйлесіміне негізделген. 

Жаңа патшалық киімдегі таптық айырмашылықтардың одан әрі 
күшеюімен, ақсүйектер костюмінің формаларының күрделілігімен, түрлі 
түстер мен текстуралардың жұқа қымбат маталарын, алтын және эмаль 
әшекейлерін қолданумен, көбінесе костюмнің бүкіл бетінде орналасқан 
плиталардың көптігімен сипатталады (сурет.1.34). Мысырлық эстетикалық 
идеяларға сәйкес, мұндай тегістеу пішін динамикасының көрінісін 
тудырмайды, өйткені ол бірнеше жерде бекітілген. Онда адам оралған сияқты 
көрінеді. 
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1.34-сурет. Ежелгі Египет 
костюмі 

1.35-сурет. Ежелгі Египеттің бас 
киімі 

Сирияны жаулап алғаннан Мысырға әйелдер мен ерлердің жаңа 
формасы келеді. Бұл үстіңгі жағында ұзын, екі жағынан бүктелген 
тікбұрышты матадан жасалған, басқа арналған ойығы бар, екі жағынан 
аралық сызыққа дейін киім. Кең таралған киім жамылғы болды. 

Діни қызметкерлер ежелгі формалардың киімдерін сақтайды: схенти, 
үшбұрышты алжапқыш, бір иыққа лақтырылған қабылан терісі. 

Жауынгерлер алжапқыш пен былғары көкірекше киеді. Ауылдық және 
қалалық кедейлердің киімдері өзгермейді. 

Бас киім 
Бас киімдердің ең қарапайымы былғары және жібек жіптерден 

жасалған шілтер болды; сондай-ақ, шашты да, өз шаштарын да шаш үлгісінің 
үстіне киетін таңғыштар, металл және матадан жасалған ілмектер киді. 

Салтанатты жағдайларда перғауындар қымбат металдардан жасалған 
арнайы бас киімдерді киді. Олар бастарына мықтап жабысып, барлық 
шаштарын жауып тастады, бірақ құлақтарын ашық қалдырды. 

Олардың ішіндегі ең көнесі сақина салынған бөтелкеге ұқсайтын тары 
тәжі болды. Перғауындар төменгі және жоғарғы Египетті бір 
орталықтандырылған мемлекетке біріктіргеннен кейін қызыл-ақ түстің Қос 
тәжін кие бастады. Әдетте тары жұқа, жайма  немесе зығыр, кішкентай 
шляпалар, шарфтар немесе қалпақшаларға киілетін. 

Басқа салтанатты бас киімдер атеф-қамыс тәжі, сондай-ақ көзқұйрық 
пен әбжыланның суреттерімен безендірілген Қос тәж болды. Салтанатты бас 
киімдердің бір түрі алтыннан немесе күмістен жасалған диадема, сешнем 
шеңбері болды. 

Бас киімдердің тағы бір түрі болды, мысалы, Нефертити 
патшайымында ‒ цилиндрлік пішінді бас киім болды(сурет.1.35). 
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1.34-сурет. Ежелгі Египет 
Костюмі

1.35-сурет. Ежелгі Египеттің бас 
киімі

Сирияны жаулап алғаннан Мысырға әйелдер мен ерлердің жаңа
формасы келеді. Бұл үстіңгі жағында ұзын, екі жағынан бүктелген
тікбұрышты матадан жасалған, басқа арналған ойығы бар, екі жағынан
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костюмдерді үш топқа бөлуге болады. Бірінші топқа жапқыш пен жүннен 
жасалған белдемшеден тұратын құдайлардың киімдері кіреді. Екінші топқа 
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бар типтік құл мемлекет, сондықтан ол костюмнің таптық 
дифференциациясын көрсетті. Мысалы, Құлдарға еркін әйелдің белгісі 
болатын киім киюге тыйым салынды. Ерлер мен әйелдердің киімдерінің 
арасындағы айырмашылық нәзік болды және тек киім кию және ұзындықта 
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болды. Ерлер костюмінің қызықты ерекшелігі қарудың болуы болды. Бұл 
киім аксессуарларын киюге құқылы болды. Мысалы, қылыш дворяндардың 
ерлер киімінің бір түрі, мүлік айырмашылығының міндетті белгісі болды. 
Бұл Ассирияның үнемі басқыншылық соғыстар жүргізгендігімен 
түсіндіріледі. Киімге арналған негізгі материал зығыр және жүн болды. 
Тоқудың өте жоғары әдісі жүннен тек қатты маталарды ғана емес, жұқа және 
жұмсақ, тіпті қылшықтарды да өндіруді қамтамасыз етті. Кейінгі кезеңде 
мақта мен жібектен жасалған киімдер тігіле бастады, Жібек маталар негізінен 
тек патша мен дворяндардың киімдері үшін пайдаланылды. Ассирияда оның 
дамуының алғашқы кезеңінде мөлдір тіндер іс жүзінде болған жоқ, ал 
жалаңаш дене лайықты емес деп саналды. Маталар әдемі безендірілген. Ең 
танымал түстер: көк, жасыл, сары және қызыл түрлі реңктерде қызыл–
қоңырдан қызғылтқа дейін. Күлгін, әсіресе қара күлгін және күлгін киімнің 
түсі жоғары бағаланды. 

Ежелгі Греция өнері 
Ежелгі Греция Балқан түбегінің оңтүстік бөлігінде (оның материгі), 

Эгей және Ион теңіздерінің аралдарында және Кіші Азияның батыс 
жағалауының тар жолағында орналасқан. 

Тау жоталары мен теңіз шығанақтары Ежелгі Грецияның аумағын бір-
бірінен оқшауланған аймақтарға бөлді. Мұндай географиялық жағдай жау 
шабуылынан табиғи қорғаныс болды және мәдени, экономикалық және саяси 
тұрғыдан тәуелсіз қауымдастықтардың (кейіннен ‒қала-мемлекеттер) 
құрылуына ықпал етті. Нашар топырақ егіншілікке жарамсыз болды. Бірақ 
барлық жағынан Грецияны жуып, оны көрші шығыс және Оңтүстік елдермен 
байланыстыратын теңіз теңізде жүзудің, сондай-ақ қолөнердің, 
айырбастаудың және сауданың дамуына ықпал етті. 

Ерекшелігі ежелгі грек қоғамында ірі құлиеленушіліктің жоқтығы. Бұл 
негізінен ежелгі демократияның пайда болуы мен дамуына әкелді. Ұлы 
ежелгі грек мәдениеті – еркін азаматтардың мәдениеті. Бұл олардың сыртқы 
келбеті мен костюмінде көрініс тапты. 

Б.з. д. VII-VI ғасырларда ер адамдар әлі күнге дейін шапанмен жүрді, 
бірақ қысқа жеңдері бар кең хитондар қазірдің өзінде танымал болды. Бұл 
киімдегі адамдардың суреттері б. з. д. VI ғасырдағы аттикалық құмыраларда 
сақталған. 

Ежелгі гректердің сыртқы киімдері "гиматия" – тікбұрышты матадан 
жасалған жадағай болды. Олар оны әр түрлі жолмен киді: олар иығына 
лақтырып, жамбастарына орап, ұшын қолынан лақтырып немесе оған 
толығымен орап алды. 

Біздің дәуірімізге дейінгі V ғасырда қалыптасқан ежелгі грек 
демократиялық қоғамында ұстамдылық пен модерация, оның ішінде киім де 
бағаланды. Классикалық кезеңде ер адамдар жеңсіз қысқа хитондар киді. 
Олар келесідей жасалды: матаның тікбұрышты бөлігі екіге бөлініп, шеттері 
тігіліп, иығына мата "фибулалармен" ‒ арнайы бекітпелермен бекітілді. 
Хитон белге бір немесе екі белбеумен байланған  етек тігілді. Аяқталмаған 
хитондарды тек құлдар немесе аза тұту кезінде киген. 
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Олар келесідей жасалды: матаның тікбұрышты бөлігі екіге бөлініп, шеттері 
тігіліп, иығына мата "фибулалармен" ‒ арнайы бекітпелермен бекітілді. 
Хитон белге бір немесе екі белбеумен байланған  етек тігілді. Аяқталмаған 
хитондарды тек құлдар немесе аза тұту кезінде киген. 

Хитонның қысқа жеңді болуы мүмкін,оларды еркін азаматтар киген. 
Ал құлдарда  тек сол иығын жабатын бір жеңімен болды. 

Саяхат жасау үшін гректерде ерекше киім болды: ою-өрнектермен 
безендірілген хламидті жадағай, сандалдар немесе бүгілген аяқтары бар 
қысқа етік және кең жиектері бар "петас" шляпасы. Б.з. д. V ғасырда гиматий 
айтарлықтай өсті және оны орау тәсілі жетілдірілді. 

Архаикалық кезеңдегі әйелдер киімдері тар хитоннан, ұзын юбкадан 
және жеңсіз қысқа блузкадан тұрды (костюмді екіге бөлу - лиф және 
белдемше - крито-микена мәдениетінің әсеріне әсер етті). Бұл костюмнің 
орнына бүктелген хитон келді, оның үстіне бір иыққа оралған шарф 
лақтырылды. Бұл киім ұзын кең жеңдерімен ион хитонына айналды. 

Ең алғашқы Дориан костюмі "пеплос" болды. Олар оны матаның 
тікбұрышты бөлігінен жасады, ол жартысына бүктелген, жоғарыдан 
шамамен 50 сантиметрге бүгілген, тіпті ұзағырақ және иығына фибулалармен 
бекітілген. Қайырма жаға ‒ "диплоидий", жиегін безендіріп, күлтеледі. 
Диплоидты басынан лақтыра киюге болады. Пеплос тігілмеді және жүргенде 
оң жағы ашылатын еді. 

Диплоидты жеңсіз хитоннан тұратын «жабық» пеплостарда болды. 
Бүрменің барлық қатпарлары қатаң симметриялы орналасқан. 

Біздің дәуірімізге дейінгі V ғасырда грек костюмі екі кең матадан 
жасалған хитоннан тұрды. Мата иықтан білекке дейін қысқыштармен 
бекітілді. Белден кеудеге дейін хитон белдікпен байланған және терең 
қатпарлардан ‒ «масақ» оралған. 

Жас дориялық қыздар хитондар киді, онда иыққа қол үшін қиық 
жасалды, ал матаның жоғарғы ұштары екінші иыққа қысқышпен бекітілді. 
Хитонның шеттері тігілмеген болды. 

Киімнің ұзындығы әртүрлі болды. Хитон тізеге жетуі мүмкін, ал асыл 
иониялықтар мен афиналықтар үшін жеңдерімен шынтаққа дейін, кейде 
қолдарына дейін  созылды (сурет. 1.36). 

 

 

1.36-сурет. Ежелгі грек костюмі 1.37-сурет. Ежелгі грек бас киімі 
 

Сыртқы киім ретінде әйелдер гиматийді қолданды. Дориан әйелдерінің 
хитондары мен гиматиялары көк, сары, күлгін, күлгін түсті жүннен жасалған. 



48

Әсіресе салтанатты жағдайларда әйелдер ұзын хитон мен Дориан 
пеплосын киді. 

Жас қыздар гимнастикалық жаттығуларға ыңғайлы қысқа жеңдер киді. 
Олардың үстіне "паллула" киіліп, белдікпен байланған. 

Құлдардың гиматиялар мен ұзын хитондарды киюге құқығы жоқ еді. 
Жауынгерлер қару-жарақтың астына хитон киіп, қару-жарақтың үстіне 

хламид лақтырды. Жауынгерлердің қару-жарақтары жеңіл болды: иықтары 
мен жамбастарында қозғалмалы бөліктері бар металл кираса; аяқтарын 
қорғайтын аяқтар ("кнемидтер"); қалың қос табанға арналған сандалдар 
("крепидтер"); әртүрлі пішінде болуы мүмкін дулыға. Беотикалық дулыға 
басын, беті мен мұрнын жауып тұрды, дорийлерде төмен түсірілген қалқаны 
болса, коринфтер көздерін толығымен жасырды. 

Ежелгі Грецияның бас киімдері (сурет.1.37). 
Әдетте гректер басын жаппады. Олар саяхаттау кезінде, аң аулау 

кезінде немесе ауа-райында бөрік немесе қалпақ киген. Киіз пилеус конус 
тәрізді болды. Фригиялық қалпақ ұйықтайтын қалпақшаға ұқсас болды, ол 
иектің астына ленталармен байланған. 

Киізден жасалған петас қалпағы жалпақ тәжі мен кең жиектері бар, 
иектің астына белдікпен бекітіліп, артына ілінуі мүмкін. Аңыз бойынша, 
мұндай бас киімді грек құдайы Гермес киген. 

Петасты эфебалар киді – азаматтық және әскери қызметке даярлықтан 
өткен он сегіз-жиырма жастағы жасөспірімдер. Кейінірек петасты римдіктер 
киді, ал орта ғасырларда бұл бас киім адал еврейлердің костюмінің міндетті 
бөлігі болды. Еврейлер өмір сүрген Еуропа елдерінің билігі оны киюді 
бұйырды  – адамдарға олардың уақытша мәртебесі бар екенін еске салу үшін. 
Грек әйелдерінде шаш үлгісі маңдайын жабуы керек еді: жоғары маңдай 
жағымсыз болып саналды. Грек әйелдері шаштарын әртүрлі жолмен сәндеді:  
артқа өріп, байламға жинап, бастың артына байлады; бүкіл басына бұйралар 
жасап, жемелекпен жоғары көтерді; өрімдерге өріп, бастарын орады. 

Әйелдердің шашы киімдерімен үйлесімді болды. Гетерлер күрделі шаш 
үлгілерін киіп, оларды диадемалармен, алтын торлармен безендірді.  

Әйелдер бастарын жабылған қалың бүктемелермен  немесе үлкен 
түрлі-түсті шарфтармен байлаған. Саяхат кезінде басын сол қалпақ-петас, ал 
кейінірек ‒ өрілген шляпалар қорғады. Ыстық күндерде грек әйелдері 
бастарын гиматиймен жауып, үстіне сабан шляпасын байлады. 

Ортағасырлық Еуропа өнері 
Роман кезеңі (IX-XII ғғ.) 
Еуропаны мекендеген халықтар әртүрлі, бірақ олардың киімдері ортақ 

болды. Орта ғасырларда еуропалық мәдениет христиан шіркеуі анықтаған бір 
бағытта дамыды. Еуропалық ортағасырлық костюмнің негізі кесілген; ежелгі 
киімдердің суреттері ұмытылды, костюм фигураны суреттеді. Феодализм екі 
негізгі кезеңге бөлінді: ерте орта ғасырлар (IX-XII ғасырлар) және кейінгі 
орта ғасырлар (XIII-XV ғасырлар). 

Ерте орта ғасырларда екі мәдениеттің бірігуі нәтижесінде – ежелгі және 
варварлық ‒ сәулет, бейнелеу және қолданбалы өнерде романдық стиль 
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Әсіресе салтанатты жағдайларда әйелдер ұзын хитон мен Дориан 
пеплосын киді. 

Жас қыздар гимнастикалық жаттығуларға ыңғайлы қысқа жеңдер киді. 
Олардың үстіне "паллула" киіліп, белдікпен байланған. 

Құлдардың гиматиялар мен ұзын хитондарды киюге құқығы жоқ еді. 
Жауынгерлер қару-жарақтың астына хитон киіп, қару-жарақтың үстіне 

хламид лақтырды. Жауынгерлердің қару-жарақтары жеңіл болды: иықтары 
мен жамбастарында қозғалмалы бөліктері бар металл кираса; аяқтарын 
қорғайтын аяқтар ("кнемидтер"); қалың қос табанға арналған сандалдар 
("крепидтер"); әртүрлі пішінде болуы мүмкін дулыға. Беотикалық дулыға 
басын, беті мен мұрнын жауып тұрды, дорийлерде төмен түсірілген қалқаны 
болса, коринфтер көздерін толығымен жасырды. 

Ежелгі Грецияның бас киімдері (сурет.1.37). 
Әдетте гректер басын жаппады. Олар саяхаттау кезінде, аң аулау 

кезінде немесе ауа-райында бөрік немесе қалпақ киген. Киіз пилеус конус 
тәрізді болды. Фригиялық қалпақ ұйықтайтын қалпақшаға ұқсас болды, ол 
иектің астына ленталармен байланған. 

Киізден жасалған петас қалпағы жалпақ тәжі мен кең жиектері бар, 
иектің астына белдікпен бекітіліп, артына ілінуі мүмкін. Аңыз бойынша, 
мұндай бас киімді грек құдайы Гермес киген. 

Петасты эфебалар киді – азаматтық және әскери қызметке даярлықтан 
өткен он сегіз-жиырма жастағы жасөспірімдер. Кейінірек петасты римдіктер 
киді, ал орта ғасырларда бұл бас киім адал еврейлердің костюмінің міндетті 
бөлігі болды. Еврейлер өмір сүрген Еуропа елдерінің билігі оны киюді 
бұйырды  – адамдарға олардың уақытша мәртебесі бар екенін еске салу үшін. 
Грек әйелдерінде шаш үлгісі маңдайын жабуы керек еді: жоғары маңдай 
жағымсыз болып саналды. Грек әйелдері шаштарын әртүрлі жолмен сәндеді:  
артқа өріп, байламға жинап, бастың артына байлады; бүкіл басына бұйралар 
жасап, жемелекпен жоғары көтерді; өрімдерге өріп, бастарын орады. 

Әйелдердің шашы киімдерімен үйлесімді болды. Гетерлер күрделі шаш 
үлгілерін киіп, оларды диадемалармен, алтын торлармен безендірді.  

Әйелдер бастарын жабылған қалың бүктемелермен  немесе үлкен 
түрлі-түсті шарфтармен байлаған. Саяхат кезінде басын сол қалпақ-петас, ал 
кейінірек ‒ өрілген шляпалар қорғады. Ыстық күндерде грек әйелдері 
бастарын гиматиймен жауып, үстіне сабан шляпасын байлады. 

Ортағасырлық Еуропа өнері 
Роман кезеңі (IX-XII ғғ.) 
Еуропаны мекендеген халықтар әртүрлі, бірақ олардың киімдері ортақ 

болды. Орта ғасырларда еуропалық мәдениет христиан шіркеуі анықтаған бір 
бағытта дамыды. Еуропалық ортағасырлық костюмнің негізі кесілген; ежелгі 
киімдердің суреттері ұмытылды, костюм фигураны суреттеді. Феодализм екі 
негізгі кезеңге бөлінді: ерте орта ғасырлар (IX-XII ғасырлар) және кейінгі 
орта ғасырлар (XIII-XV ғасырлар). 

Ерте орта ғасырларда екі мәдениеттің бірігуі нәтижесінде – ежелгі және 
варварлық ‒ сәулет, бейнелеу және қолданбалы өнерде романдық стиль 

дамыды, оның ерекшелігі формалардың монументалдылығы, массивтілігі, 
құрылымның анықтығы болып табылады. Бұл стиль сол кездегі костюмде де 
көрініс тапты (сурет.1.38). 

Сол кезеңде рыцарлық мүлік өзінің парызы мен ар-намысы туралы 
ұғымдармен дамиды, этикет пайда болады. 

Роман кезеңінде маталар мен киім феодалдық меншікте жасалды. Киім 
зығыр, жүн және жартылай жүн маталарынан қарасора негізінде тігілді. Бай 
феодалдардың костюмдері Византия саудагерлерінен сатып алынған ашық 
түсті жібектен жасалған. Қарапайым адамдар негізінен сұр және қоңыр түсті 
киім киді. 

Ортағасырлық киім түстің символизмімен сипатталды. Сонымен, олар 
сары түсті киімдерді кимеуге тырысты, өйткені бұл түс опасыздық пен 
жеккөрушіліктің түсі болып саналды. Ақ түс тазалықты, кінәсіздікті, ізгілікті 
білдірді; қара-қайғы мен адалдық; көк – нәзіктік. Қызыл түсті киімдерді ("қан 
түстері") орындаушылар киген. Киім кестеленген ою-өрнектермен, аң 
терісімен безендірілген. Қарапайым адамдар мен жоғары таптың костюмдері 
жабумен емес, матаның сапасымен және әрлеудің байлығымен ерекшеленді. 

Романескалық кезеңнің костюмі негізінен пальтодан басқа, денені 
толығымен жауып тастады (христиан дінінің әсері). Әйелдер ұзын жабық 
көйлектер, ерлер ұзын және қысқа киім киді. XII ғасырда, крест 
жорықтарынан кейін, жоғары тап өкілдерінің костюмі сәнді және бай болды. 
Сот қоғамындағы әйелдің рөлі артты. "Әдемі ханымға" табыну пайда болды. 
Киімнің түсі де өзгерді, ол тар болып, фигураның жоғарғы бөлігін суреттеді. 

 

 
1.38 –сурет. Роман кезеңі костюмі 

 
Ерте орта ғасырлардағы ер адамдар бір-бірінің үстіне киілетін екі туник 

киді. Төменгі, «камиза» ұзын, тұтас жеңдермен, ал жоғарғы жағы «котт» 
қымбат матадан жасалған, қысқа кең жеңдерімен немесе мүлде жеңсіз болды. 
Туник әрдайым байланған, кейде шашыраған түрде болды. Бастапқыда 



50

туника қысқа болды, бірақ IX ғасырдың ортасынан бастап феодал 
дворяндарда ұзарды. Патшаның туникасы еденге дейін жетті. Қысқа 
туниктерді шаруалар мен жастар киген. 

Орта ғасырдың ең ерте кезеңінде әйелдер фигураны (жамылғы, 
далматия) жасыратын киім киді – шіркеудің әсері әлі де әсер етті. Кейінірек, 
X ғасырдан бастап олар сұлбаны көрсете бастады. Әйелдер костюмі екі 
туникадан тұрды – төменгі ("Котта") және жоғарғы ("сюрко"), олар ұзын, 
білекке дейін және бір-біріне киілген. Төменгі туниканың астында әйелдер 
кенептен көйлек киді – камиза. 

Басына конус тәрізді бас киімдер мен қалпақшалар қойылды. Ең көп 
тарағаны – артқы жағында ұзартылған қалпақшасы бар "куаф" қалпағы. Суық 
мезгілде жүн матадан жасалған капюшон – "кугель" жылытатын болды. 

Ортағасырлық қыздар ұзын өрілген өрмектерді тақты, олар өрілген 
ленталармен немесе бос шаштарымен ауыстырылуы мүмкін. Бастарына 
шеңбер, таспалар, көктемгі гүлдерден жиектеме тақты. Үйленген әйелдер 
шаштарын көбінесе – беті ашылған дөңгелек шарфтың астында жасырды. 
Шарфтың ұштары иығына түсіп, оларды жасырады. Кейде бұл ұштар 
көйлектің мойнына байланған. Шарфтың үстіне түрлі таңғыштар, ілмектер 
қойылды. Асыл ханымдар асыл тастармен безендірілген сәлде тақты. 

Готика кезеңінің костюмі (XIII-XV ғғ.) (сурет.1.39) 
XIII ғасырда. барлық таптағы ер адамдар бұрынғыдай камизаны 

төменгі киім ретінде киді. Оның үстінен ұзын мақта киілді, ұзын жеңдері мен 
сәндік белбеуі білекке дейін жетеді. XIV ғасырдың ортасында котты 
"пурпуэн" ‒ оған шалбар-шұлықтар бекітілген қысқа жеңді күртешелер 
алмастырды. Қарапайым адамдарда  "пурпуэн" сыртқы киім болды. Бай 
голдфинчтер пурпуэнді еденге ілулі сәндік жеңдерімен киді. 

Алдымен күлгін рыцарьларды латтың астына киді, бірақ содан кейін ол 
сыртқы киімге айналды және XVII ғасырдың басына дейін созылды. 

Сол кезеңде жоғарғы кафтандар ‒ "котарди" және "блио" ақсүйектер 
арасында сәнге айналды. Котарди тар, жамбастың ортасына дейін, әр түрлі 
жеңдермен ‒ тар да, кең де болды. Жамбас айналасында сәндік белдеу 
бекітілген. Алда қысқыш болуы мүмкін. Блио – тар лифпен  және 
бүйірлерінде тігілмеген керемет едекөлемді етегі бар "белдемшесі" бар 
кесілген кафтан. Блионың артында шілтер болды. 

"Сюрко" – сәндік жеңі бар немесе жеңсіз киім. Сюрконың төрт негізгі 
түрі болды: ұзын жеңмен, жартылай ұзын, жиналмалы және жеңсіз. 
Монахтар шапанмен сюрконы киді. 

XIII ғасырдан бастап әйелдер көйлектерінің белі созылып, белдемшенің 
арты ұзарған болатын. Жеңдердің пішіні әсіресе әр түрлі болады: олар кең, 
қоңырау тәрізді немесе ұзын және тар болуы мүмкін, олар төменде түйінмен 
байланған. Қысқа жеңдерге кейде матаның ұзын сәндік жолағы тігілген. 
Алдыңғы жақ бөлігі иыққа икемделіп тігілген. 

XIV ғасырда белдемше лифтен бөлініп, кең етекті жасау мүмкіндігі 
пайда болды. Әйелдер костюмінің жаңа формалары пайда болды. 
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туника қысқа болды, бірақ IX ғасырдың ортасынан бастап феодал 
дворяндарда ұзарды. Патшаның туникасы еденге дейін жетті. Қысқа 
туниктерді шаруалар мен жастар киген. 

Орта ғасырдың ең ерте кезеңінде әйелдер фигураны (жамылғы, 
далматия) жасыратын киім киді – шіркеудің әсері әлі де әсер етті. Кейінірек, 
X ғасырдан бастап олар сұлбаны көрсете бастады. Әйелдер костюмі екі 
туникадан тұрды – төменгі ("Котта") және жоғарғы ("сюрко"), олар ұзын, 
білекке дейін және бір-біріне киілген. Төменгі туниканың астында әйелдер 
кенептен көйлек киді – камиза. 

Басына конус тәрізді бас киімдер мен қалпақшалар қойылды. Ең көп 
тарағаны – артқы жағында ұзартылған қалпақшасы бар "куаф" қалпағы. Суық 
мезгілде жүн матадан жасалған капюшон – "кугель" жылытатын болды. 

Ортағасырлық қыздар ұзын өрілген өрмектерді тақты, олар өрілген 
ленталармен немесе бос шаштарымен ауыстырылуы мүмкін. Бастарына 
шеңбер, таспалар, көктемгі гүлдерден жиектеме тақты. Үйленген әйелдер 
шаштарын көбінесе – беті ашылған дөңгелек шарфтың астында жасырды. 
Шарфтың ұштары иығына түсіп, оларды жасырады. Кейде бұл ұштар 
көйлектің мойнына байланған. Шарфтың үстіне түрлі таңғыштар, ілмектер 
қойылды. Асыл ханымдар асыл тастармен безендірілген сәлде тақты. 

Готика кезеңінің костюмі (XIII-XV ғғ.) (сурет.1.39) 
XIII ғасырда. барлық таптағы ер адамдар бұрынғыдай камизаны 

төменгі киім ретінде киді. Оның үстінен ұзын мақта киілді, ұзын жеңдері мен 
сәндік белбеуі білекке дейін жетеді. XIV ғасырдың ортасында котты 
"пурпуэн" ‒ оған шалбар-шұлықтар бекітілген қысқа жеңді күртешелер 
алмастырды. Қарапайым адамдарда  "пурпуэн" сыртқы киім болды. Бай 
голдфинчтер пурпуэнді еденге ілулі сәндік жеңдерімен киді. 

Алдымен күлгін рыцарьларды латтың астына киді, бірақ содан кейін ол 
сыртқы киімге айналды және XVII ғасырдың басына дейін созылды. 

Сол кезеңде жоғарғы кафтандар ‒ "котарди" және "блио" ақсүйектер 
арасында сәнге айналды. Котарди тар, жамбастың ортасына дейін, әр түрлі 
жеңдермен ‒ тар да, кең де болды. Жамбас айналасында сәндік белдеу 
бекітілген. Алда қысқыш болуы мүмкін. Блио – тар лифпен  және 
бүйірлерінде тігілмеген керемет едекөлемді етегі бар "белдемшесі" бар 
кесілген кафтан. Блионың артында шілтер болды. 

"Сюрко" – сәндік жеңі бар немесе жеңсіз киім. Сюрконың төрт негізгі 
түрі болды: ұзын жеңмен, жартылай ұзын, жиналмалы және жеңсіз. 
Монахтар шапанмен сюрконы киді. 

XIII ғасырдан бастап әйелдер көйлектерінің белі созылып, белдемшенің 
арты ұзарған болатын. Жеңдердің пішіні әсіресе әр түрлі болады: олар кең, 
қоңырау тәрізді немесе ұзын және тар болуы мүмкін, олар төменде түйінмен 
байланған. Қысқа жеңдерге кейде матаның ұзын сәндік жолағы тігілген. 
Алдыңғы жақ бөлігі иыққа икемделіп тігілген. 

XIV ғасырда белдемше лифтен бөлініп, кең етекті жасау мүмкіндігі 
пайда болды. Әйелдер костюмінің жаңа формалары пайда болды. 

Белдемшедегі матаны бүркемелеу өте сәнді бола бастады. Әйелдер 
ерекше қалыпқа ие болды: артқы жағы және іштің алдында бүктелген 
қолдардың тән жағдайы. 

XIV ғасырда асыл ханымдарда, әсіресе Франция мен Англия, әйгілі 
"корольдік сюрко" сәнге айналды, жеңсіз, ұзартылған лифті және үлкен 
арқандары бар. 

Бас киімдер. 
Ерлердің бас киімдері өте алуан түрлі: аң терісі бар түрлі-түсті 

береттер, ұшты немесе жалпақ өрістері бар кең шляпалар, өрістері жоқ биік 
шляпалар. Пиджакқа немесе жадағайға тігілген тымақтар танымал бола 
бастады. 

XIII ғ. ерлерде "бегуин" әйел қалпақшасына ұқсайтын бас киім сәнге 
енеді. Оны ақ матадан тігіп және жоғарғы бас киім есебінде киді. Адамдар 
бұл қалпақты тәуелсіз бас киім ретінде жеңіспен киді. 

Ерлер ("тресуар"), гүлдермен безендірілген металдан жасалған 
жиектемелерден  бойын аулақ салған жоқ.. 

Бірақ көбінесе ер адамдар шаперон киген. Бұл күрделі киім ерте орта 
ғасырлардағы тымақтан пайда болды, бірте-бірте мөлшерін ұлғайтты. Оған 
ұсақ құнды заттар сақталған "қалташа" ("ke") қосылды. Шаперонның ұштары 
– тістермен безендірілген «констандар» иығына түсті. Келесі ғасырда 
шаперон қатты бортқа ие болды, ал құйрығы шалбар тәрізді және 
қауырсындармен безендіріліп, басына кокерель жотасы сияқты төселді. 

Үйленген әйелдер басын иегін, мойнын, кеуденің бір бөлігін жауып, 
ұштары басына байланған ақ матадан жасалған «барбет» шарфымен жауып 
тастады (сурет.1.40). Сыртқа шығарда, әйелдер барбетттің үстіне жамлығы 
жамылды. Кейінірек барбет монах костюмінің бөлігі болды. 

XIII-XIV ғғ.қала әйелдерінің сәніне кенептен жасалған әйелдер бас 
киімі ‒ "омусс" кірді. Бұл алдыңғы жағы кесілген тымақтың бір түрі, оның 
ұштары мойынға байланған. Кейінірек омусс қақпанға айналды. 

Барлық таптағы әйелдер "горж" киді – құбыр түріндегі бас киім, 
төменге қарай кеңейтіліп, артқы жағында кесілген. Сәнгерлер киізден 
жасалған "турдың" жоғары шляпасын киіп жүрді. 

 

  
1.39 –сурет. Орта ғасырдағы готикалық костюм 1.40-сурет. Орта 

ғасырдағы готикалық 
кезеңнің бас киімі 
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Ежелгі Ресей өнері 
Ежелгі Ресей костюмі (X-XIII ғасырлар) 
Христиан дінін қабылдағаннан кейін Ресейде Византия әдет-

ғұрыптары, сондай-ақ Византия киімдері таратылады. Осы кезеңдегі ескі 
орыс костюмі ұзын және еркін болды, ол фигураны айшықтап көрсете 
алмады және оған статикалық әр бермеді. 

Ресей Шығыс және Батыс Еуропа елдерімен сауда жасады және 
дворяндар негізінен "паволок" деп аталатын импортталған маталардан киінді. 
Бұл барқыт (өрнектелген немесе алтынмен тігілген), парча (аксамит) және 
тафта (өрнегі бар жібек өрнек матасы). Киімді кесу қарапайым болды, және 
ол негізінен маталардың сапасымен ерекшеленді (сурет.1.41). 

 
1.41- сурет. Ежелгі Ресейдің ерлер мен әйелдер костюмі 

 
Әйелдер мен ерлердің киімдері кестелермен, інжу-маржандармен әдемі 

безендірілген. Дворяндардың костюмдеріне бұлбұлдың, кәмшаттың, 
құндыздың қымбат терісі, ал шаруа киімдері қой терісінен, қояннан, ақтан 
жасалған теріден тігілген. 

Ежелгі русьтіктер көйлек пен шалбар киген ("порттар"). 
Көйлек тік, ұзын тар жеңдермен, жағасыз, алдыңғы жағында кішкене 

кесілген, ол сыммен байланған немесе түймемен бекітілген. Кейде 
қылшықтың айналасындағы жеңдер қымбат матадан жасалған, болашақ 
манжеттердің прототипі ‒ "тырнақ" кестесімен киілетін. 

Көйлектер түрлі түсті матадан тігілген-ақ, қызыл, көк-көк (көгілдір), 
кесте немесе басқа түсті матамен безендірілген. Кигенде олардың балағы 
түсіңкі шалбарға келеді. Қарапайым адамдарда кенеп жейделері болды, олар 
төменгі және сыртқы киімдерді алмастырды. Асыл адамдар төменгі 
көйлектің үстіне тағы біреуін киді – жоғарғы жағы, ол бүйірлеріне тігілген 
сыналардың арқасында төмен қарай кеңейе түсті. 

Порттар – ұзын, тар емес, белге байланған шалбар – "гашник". 
Шаруалар кенеп порттарын, ал дворяндар ‒ мата немесе жібек киген. 

Сыртқы киім "свита" болды. Ол сондай-ақ тік, ұзындығы тізеден төмен 
емес, ұзын тар жеңдерімен, сыналардың арқасында төмен қарай кеңейе түсті. 
Свита кең белбеумен байланған, оған әмиян сөмке түрінде ілінген – "калита". 
Қыстық жемпір жүннен жасалды. 
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Ежелгі Ресей өнері
Ежелгі Ресей костюмі (X-XIII ғасырлар)
Христиан дінін қабылдағаннан кейін Ресейде Византия әдет-

ғұрыптары, сондай-ақ Византия киімдері таратылады. Осы кезеңдегі ескі
орыс костюмі ұзын және еркін болды, ол фигураны айшықтап көрсете
алмады және оған статикалық әр бермеді.

Ресей Шығыс және Батыс Еуропа елдерімен сауда жасады және
дворяндар негізінен "паволок" деп аталатын импортталған маталардан киінді.
Бұл барқыт (өрнектелген немесе алтынмен тігілген), парча (аксамит) және
тафта (өрнегі бар жібек өрнек матасы). Киімді кесу қарапайым болды, және
ол негізінен маталардың сапасымен ерекшеленді (сурет.1.41).

1.41- сурет. Ежелгі Ресейдің ерлер мен әйелдер костюмі

Әйелдер мен ерлердің киімдері кестелермен, інжу-маржандармен әдемі
безендірілген. Дворяндардың костюмдеріне бұлбұлдың, кәмшаттың,
құндыздың қымбат терісі, ал шаруа киімдері қой терісінен, қояннан, ақтан
жасалған теріден тігілген.

Ежелгі русьтіктер көйлек пен шалбар киген ("порттар").
Көйлек тік, ұзын тар жеңдермен, жағасыз, алдыңғы жағында кішкене

кесілген, ол сыммен байланған немесе түймемен бекітілген. Кейде
қылшықтың айналасындағы жеңдер қымбат матадан жасалған, болашақ
манжеттердің прототипі ‒ "тырнақ" кестесімен киілетін.

Көйлектер түрлі түсті матадан тігілген-ақ, қызыл, көк-көк (көгілдір),
кесте немесе басқа түсті матамен безендірілген. Кигенде олардың балағы
түсіңкі шалбарға келеді. Қарапайым адамдарда кенеп жейделері болды, олар
төменгі және сыртқы киімдерді алмастырды. Асыл адамдар төменгі
көйлектің үстіне тағы біреуін киді – жоғарғы жағы, ол бүйірлеріне тігілген
сыналардың арқасында төмен қарай кеңейе түсті.

Порттар – ұзын, тар емес, белге байланған шалбар – "гашник".
Шаруалар кенеп порттарын, ал дворяндар ‒ мата немесе жібек киген.

Сыртқы киім "свита" болды. Ол сондай-ақ тік, ұзындығы тізеден төмен
емес, ұзын тар жеңдерімен, сыналардың арқасында төмен қарай кеңейе түсті.
Свита кең белбеумен байланған, оған әмиян сөмке түрінде ілінген – "калита".
Қыстық жемпір жүннен жасалды.

Сондай-ақ, дворяндар византиялық-римдік шыққан кішкентай 
тікбұрышты немесе дөңгелек "себет" шапандарын киді. Олар сол жақ иығына 
лақтырылып, оң жаққа ілмекпен бекітілді. Немесе олар екі иықты жауып, 
алдынан бекітеді. 

Ежелгі Ресейде әдемі сұлбалы, беті ақ, жарқын қызаруы, қасы бар 
әйелдер әдемі деп саналды. 

Орыс әйелдері шығыстық әдет-ғұрыпты бет-әлпетімен бояды. Олар бет 
терісін қалың қабатпен жауып, ағартады, сонымен қатар қастар мен 
кірпіктерді бояйды. 

Әйелдер, ерлер сияқты, көйлек киді, бірақ аяғына дейін ұзынырақ 
болды. Көйлекке ою-өрнек безендірілді, ол мойын тұсында жинақталып 
көмкерілді. Олар оны белбеуімен киді. Бай әйелдердің екі көйлегі болды: 
төменгі және жоғарғы, қымбат матадан жасалған. 

Көйлектің үстіне түрлі-түсті матадан жасалған юбка киілді – "понева": 
тігілген панельдер жамбасқа оралып, белге сыммен байланған. 

Қыздар үстіне "запон" – басына арналған саңылауы бар тікбұрышты 
матаның жартысына бүктелген көйлегін киген. Запона жейдеден қысқа 
болды, бүйірлерінде тігілмеді және әрдайым белдікті. 

Понева немесе запонаның үстіне қойылған мерекелік талғампаз киім" 
жоғары " болды ‒ қысқа кең жеңдері бар қымбат матадан тігілген туник. 

Ұлы князьдер мен ханшайымдар ұзын жеңдерімен ұзын және тар тоник 
киген, негізінен көк түсті; оң иығына немесе кеудесіне әдемі бекітілген 
алтынмен қапталған күлгін шапандар. Ұлы князьдердің салтанатты киімі 
інжу, асыл тастар мен эмальдармен безендірілген алтын мен күмістен 
жасалған тәж, ал "барма" ‒ кең дөңгелек жақа, сонымен қатар асыл тастар 
мен медальон-белгішелермен безендірілген. Патша тәжі әрқашан үлкен князь 
немесе патша тұқымындағы үлкенге тиесілі болды. Княгинялар тұрмыс 
құрарда жапқышты пайдаланды,иығына түспестей болатын. 

Алмаздар, изумрудтар, яхталар және жоғарғы жағындағы крестпен 
өрілген «Мономах шляпасы» кейінірек пайда болды. Оның византиялық 
шығу тегі туралы аңыз болды, оған сәйкес бұл киім Владимир Мономахтың 
атасы ‒ Константин Мономахқа тиесілі болды, ал Владимир оны Византия 
императоры Алексей Комнинге жіберді. Алайда, Мономахтың шляпасы 
патша Михаил Федорович үшін 1624 жылы жасалғандығы анықталды 
(сурет.1.42). 

1.42- сурет. Мономах Шапкасы 



54

Ерлер шашты түзу қиды ‒ "жақша тәрізді" немесе "дөңгелетіп". Сақал 
кең болды. 

Шляпалар ерлер костюмінің міндетті элементі болды. Олар киізден 
немесе матадан жасалған және жоғары немесе төмен қалпақ түрінде болған. 
Дөңгелек қалпақшалар жүнге айналды. 

Әйелдердің бас киімдері (сурет.1.43). 
Тұрмыс құрған әйелдер шаштарын жауып жүрді – бұл қатаң дәстүр 

болды. Шаш арнайы қалпақпен жабылған ‒ "повойник", ал оның үстіне ақ 
немесе қызыл зығыр орамал – "убрус" киген. Асыл әйелдердің убрусы 
жібектен болды. Ол иектің астына бекітіліп, ұштарын бос қалдырып, бай 
кестемен безендірілген. Киімнің үстіне қымбат матадан жасалған дөңгелек 
шляпалар киілді. 

Қыздар шаштарын бос қойып, оларды таспамен немесе орамалмен 
байлады немесе өрімдерге орады. Көбінесе, бастың артқы жағында бір өрім 
болды. Қыздардың бас киімі тәжі болды, көбінесе тістелген. Олар оны 
былғарыдан немесе қайың қабығынан жасап, алтын матамен қаптады. 

 

 
1.43 –сурет. Әйелдердің бас киімі 

 
Қытай өнері 
Ежелгі қытай өркениеті б.з. д. II-III мыңжылдықтың басында Хуанхэ 

өзенінің бойында пайда болды. Ол б.з. д. 220 жылға дейін созылды. I 
ғасырдың екінші жартысына дейін. Еж.Қытай басқа елдерден оқшауланған 
түрде дамыды. Қытай қала-мемлекеттерден тұрды, олардың ішіндегі ең 
маңыздысы Шан қаласы болды. 

Ежелгі қытайлар бірнеше киім киді, өйткені солтүстігінде климат қатал 
болды, ал оңтүстігінде қатты жылы мен суық болды. 

Біздің дәуірімізге дейінгі екі мың жыл ішінде қытайлар түрлі-түсті 
жібек мата, қарасора мен мақтадан жұқа маталар жасай алды. 

Ежелгі Қытайдағы төменгі киім шалбар ("ку") және көйлек болды. 
Шалбар ұзын киімнің астына жасырылды, өйткені оларды көрсету әдепсіз 
болып саналды. Олар кең, өте төмен қадаммен, сөмкенің артына ілулі, 
белдікпен байланған. Олар қарасора мен жібек маталардан, кейінірек мақта 
маталарынан тігілді. Қытайлықтар шалбар киген: белдікке таспамен 
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Ерлер шашты түзу қиды ‒ "жақша тәрізді" немесе "дөңгелетіп". Сақал 
кең болды. 

Шляпалар ерлер костюмінің міндетті элементі болды. Олар киізден 
немесе матадан жасалған және жоғары немесе төмен қалпақ түрінде болған. 
Дөңгелек қалпақшалар жүнге айналды. 

Әйелдердің бас киімдері (сурет.1.43). 
Тұрмыс құрған әйелдер шаштарын жауып жүрді – бұл қатаң дәстүр 

болды. Шаш арнайы қалпақпен жабылған ‒ "повойник", ал оның үстіне ақ 
немесе қызыл зығыр орамал – "убрус" киген. Асыл әйелдердің убрусы 
жібектен болды. Ол иектің астына бекітіліп, ұштарын бос қалдырып, бай 
кестемен безендірілген. Киімнің үстіне қымбат матадан жасалған дөңгелек 
шляпалар киілді. 

Қыздар шаштарын бос қойып, оларды таспамен немесе орамалмен 
байлады немесе өрімдерге орады. Көбінесе, бастың артқы жағында бір өрім 
болды. Қыздардың бас киімі тәжі болды, көбінесе тістелген. Олар оны 
былғарыдан немесе қайың қабығынан жасап, алтын матамен қаптады. 

 

 
1.43 –сурет. Әйелдердің бас киімі 

 
Қытай өнері 
Ежелгі қытай өркениеті б.з. д. II-III мыңжылдықтың басында Хуанхэ 

өзенінің бойында пайда болды. Ол б.з. д. 220 жылға дейін созылды. I 
ғасырдың екінші жартысына дейін. Еж.Қытай басқа елдерден оқшауланған 
түрде дамыды. Қытай қала-мемлекеттерден тұрды, олардың ішіндегі ең 
маңыздысы Шан қаласы болды. 

Ежелгі қытайлар бірнеше киім киді, өйткені солтүстігінде климат қатал 
болды, ал оңтүстігінде қатты жылы мен суық болды. 

Біздің дәуірімізге дейінгі екі мың жыл ішінде қытайлар түрлі-түсті 
жібек мата, қарасора мен мақтадан жұқа маталар жасай алды. 

Ежелгі Қытайдағы төменгі киім шалбар ("ку") және көйлек болды. 
Шалбар ұзын киімнің астына жасырылды, өйткені оларды көрсету әдепсіз 
болып саналды. Олар кең, өте төмен қадаммен, сөмкенің артына ілулі, 
белдікпен байланған. Олар қарасора мен жібек маталардан, кейінірек мақта 
маталарынан тігілді. Қытайлықтар шалбар киген: белдікке таспамен 

бекітілген жеке шалбар. Олар "таоку" – "шалбар" деп аталды. Суықтан 
қытайларды мақта жүніндегі шалбар мен мақта жүніндегі аяқ киімдер 
құтқарды. 

Иықтың сыртқы киімі ("және") екі қаусырмалы немесе бір қаусырмалы 
халаттар мен жемпірлер болды. Сыртқы киім оң жағына айқастыра 
байланған. Сол жаққа тек жабайылар айқастыра киеді деп есептелді. Жеңдер 
кең болды (жеңнің орташа ені 240 сантиметр). Жұмыс кезінде жеңдер 
кеудеге кесілген арнайы таспамен байланған. 

Қыста қытайлар бірден бірнеше халат немесе астары бар киім киді – 
"джяпао", ал кейде мақта матасына "мянпао" көйлегін киді. Солтүстік 
Қытайда ешкі, ит немесе маймыл терісінен жасалған тондар ("цю") суықтан 
қорғаған. Дворяндарға арналған тондар сабанның немесе түлкінің терісінен 
тігіліп, үстіне жібек тігілген халаттар да киілді. Ең көп бағаланған 
қаракөлден жасалған тондар. Қытайдағы әйелдер, ер адамдар сияқты, сыртқы 
киімнің астына ұзын көйлек пен кең шалбар киген. "Ишан" жоғарғы костюмі 
де еркектердікіне ұқсас болды. Тан дәуірінде ғана қытайлық әйелдер 
еуропалық әйелдерге ұқсас жемпір мен белдемше киді. Осы белдемшелер  
үшбұрышты ойықтардан тұрды, сондай ақ матадан жейде киді. 

Әйелдер киімдері ерлерден ерекшеленді, негізінен өрілген түрлі-түсті 
өрнектердің ерекше сұлулығымен көзге түсті. Әдетте бұл өрнектер сәндік 
шеңберлерде болды – "Туана". "Туанадағы" барлық суреттер терең 
символдық болды. Өрік пен Нарцисс гүлдері қысты, пион – көктемді, 
лотосты – жаз мен күнді, хризантема – күзді бейнелеген. Отбасылық 
бақыттың символы көбелектің бейнесі кең таралған. Ерлі-зайыптылардың 
бақытын мандарин үйректері бейнелеген. Сонымен, "туана" сюжеттік болуы 
мүмкін: оларда қыздар мен ұлдар, қарттар мен сәбилер, әсем павильондар, 
әйгілі әдеби шығармаларды суреттейтін көріністер (сурет.1.44). 

 

 

 
1.44- сурет. Ежелгі Қытайдың                   1.45-сурет. Ерлердің бас киімі 
           әйелдер костюмі           
 
Ежелгі қытайлар шаштарын кесіп тастамады, бірақ оларды тығыз 

түйінге жинады – "цзы" ‒ және тәжге салып, шаш қыстырғышымен бекітті. 
Маңдайға, храмдарға және бастың артына шашты мұқият тегістеді. Кейіннен 
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маньчжурлар Қытайды басып алғаннан кейін ерлерге шаштың алдыңғы 
бөлігін тақырлауды міндеттеді, қалған бөлігін артқы жаққа өргізген болатын. 
Бұл шаш үлгісі қытай халқының қысымшылығының өзіндік символына 
айналды, сондықтан көтерілістерге қатысушылар өрімді кесіп тастады. 

Қытайлық ерлердің бас киімдері әртүрлі болды. Этикет бастың 
әрқашан жабылуын талап етті (сурет. 1.45). 

Кәмелетке толмаған жасөспірімдер кішкентай металл қалпақ киген. 
Асыл жастар үшін бұл қалпақшалар алтын, асыл тастармен безендірілген 
болуы мүмкін. Кәмелеттік жасқа (жиырма жасқа) толғаннан кейін "гуаньли" 
қалпақ кию рәсімі өткізілді. 

Қытай императоры "Мян" деп аталатын бас киім киген. Оны басқа асыл 
адамдар қасиетті рәсімдерді орындау кезінде киюі мүмкін. Мянның дизайны 
өте күрделі болды және оның барлық бөлшектері символдық мағынаға ие 
болды. 

Барлық әйелдер шаштарының негізі түйін болды. Шаштар күрделі, 
бірақ жеңіл және талғампаз болды. Олар бірнеше бөліктері бар түзу 
шаштардан, симметриялы шаш ілмектерінен, роликтерден жасалған. Шаш 
ілмектерін жақсы ұстау үшін олар жабысқақ қосылыстармен майланып, 
барқыт роликтерге оралған. Шаштардағы ұзын ілмектер тәжге немесе бастың 
артына бекітілген. Әр шашта екі-үш байлам болды. Храмдардан шаш жоғары 
қарай таралған, ал маңдайы қысқа, сирек жарылыстармен қоршалған. 
Әйелдер шаштарының басқа нұсқалары болды, жарылыссыз, храмдардан 
түсетін ұзын түзу өрімдермен, жұптасқан әшекейлермен безендірілді. 

Асыл ханымдар Парик киді. 
Үйлену тойына дейін қалыңдық шаштарын өріп немесе турникетке 

орап, тәжіне екі үлкен шаш қыстырғышымен нығайтты. Үйлену кезінде 
қалыңдықтың маңдайына тік кекіл қиып, самай шаштары бұрышпен кесілді. 

Қытайлық әйелдер бас киім киген жоқ. Тек үйлену тойында және ең 
салтанатты жағдайларда олар күрделі бас киім ‒ "фэнгуан" киді. 

Итальяндық Қайта өрлеу 
Ренессанс онымен бірге өнер, әдебиет және жаратылыстану 

ғылымдарының өркендеуін әкелді. Мұның бәрі капиталистік өндіріс әдісінің 
экономикалық негіздерін енгізудің, оның өндіргіш күштерін дамытудың 
салдары. Ренессанс батыс және Орталық Еуропаның барлық елдерін, ең 
алдымен Италияны, XIV ‒ XVI ғасырларда (басқа елдер-сәл кейінірек, XV - 
XVI ғасырларда) өз әсерімен қамтыды. Қайта өрлеу дәуірінің мәдениетіне 
тән белгі – гуманистік дүниетаным, ол адамның жеке басын жаңа жолмен 
ашады – әлемді білуге ұмтылатын, білім мен ашылуларға құштар, прогресс 
үшін ерліктер жасай алатын үйлесімді дамыған тұлға ретінде. 

Ежелгі дәуір жаңа мәдениеттің пайда болуына түрткі болды. Бірақ 
Ренессанс мәдениеті ежелгі қоғам мәдениетінің толық қайталануы болған 
жоқ-ол көптеген жаңа, заманауи, "гуманизм" ұғымын тудырды. 

Суретшілер, мүсіншілер, ақындар туындылары бойынша сол уақыттың 
идеал сұлулығын елестетуге болады. Кемелдік пен еліктеудің үлгісі ежелгі 
мүсіндер болды. Хаттар, естеліктер сипаттамаларынан туындайтын 
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маньчжурлар Қытайды басып алғаннан кейін ерлерге шаштың алдыңғы 
бөлігін тақырлауды міндеттеді, қалған бөлігін артқы жаққа өргізген болатын. 
Бұл шаш үлгісі қытай халқының қысымшылығының өзіндік символына 
айналды, сондықтан көтерілістерге қатысушылар өрімді кесіп тастады. 

Қытайлық ерлердің бас киімдері әртүрлі болды. Этикет бастың 
әрқашан жабылуын талап етті (сурет. 1.45). 

Кәмелетке толмаған жасөспірімдер кішкентай металл қалпақ киген. 
Асыл жастар үшін бұл қалпақшалар алтын, асыл тастармен безендірілген 
болуы мүмкін. Кәмелеттік жасқа (жиырма жасқа) толғаннан кейін "гуаньли" 
қалпақ кию рәсімі өткізілді. 

Қытай императоры "Мян" деп аталатын бас киім киген. Оны басқа асыл 
адамдар қасиетті рәсімдерді орындау кезінде киюі мүмкін. Мянның дизайны 
өте күрделі болды және оның барлық бөлшектері символдық мағынаға ие 
болды. 

Барлық әйелдер шаштарының негізі түйін болды. Шаштар күрделі, 
бірақ жеңіл және талғампаз болды. Олар бірнеше бөліктері бар түзу 
шаштардан, симметриялы шаш ілмектерінен, роликтерден жасалған. Шаш 
ілмектерін жақсы ұстау үшін олар жабысқақ қосылыстармен майланып, 
барқыт роликтерге оралған. Шаштардағы ұзын ілмектер тәжге немесе бастың 
артына бекітілген. Әр шашта екі-үш байлам болды. Храмдардан шаш жоғары 
қарай таралған, ал маңдайы қысқа, сирек жарылыстармен қоршалған. 
Әйелдер шаштарының басқа нұсқалары болды, жарылыссыз, храмдардан 
түсетін ұзын түзу өрімдермен, жұптасқан әшекейлермен безендірілді. 

Асыл ханымдар Парик киді. 
Үйлену тойына дейін қалыңдық шаштарын өріп немесе турникетке 

орап, тәжіне екі үлкен шаш қыстырғышымен нығайтты. Үйлену кезінде 
қалыңдықтың маңдайына тік кекіл қиып, самай шаштары бұрышпен кесілді. 

Қытайлық әйелдер бас киім киген жоқ. Тек үйлену тойында және ең 
салтанатты жағдайларда олар күрделі бас киім ‒ "фэнгуан" киді. 

Итальяндық Қайта Өрлеу 
Ренессанс онымен бірге өнер, әдебиет және жаратылыстану 

ғылымдарының өркендеуін әкелді. Мұның бәрі капиталистік өндіріс әдісінің 
экономикалық негіздерін енгізудің, оның өндіргіш күштерін дамытудың 
салдары. Ренессанс батыс және Орталық Еуропаның барлық елдерін, ең 
алдымен Италияны, XIV ‒ XVI ғасырларда (басқа елдер-сәл кейінірек, XV - 
XVI ғасырларда) өз әсерімен қамтыды. Қайта өрлеу дәуірінің мәдениетіне 
тән белгі – гуманистік дүниетаным, ол адамның жеке басын жаңа жолмен 
ашады – әлемді білуге ұмтылатын, білім мен ашылуларға құштар, прогресс 
үшін ерліктер жасай алатын үйлесімді дамыған тұлға ретінде. 

Ежелгі дәуір жаңа мәдениеттің пайда болуына түрткі болды. Бірақ 
Ренессанс мәдениеті ежелгі қоғам мәдениетінің толық қайталануы болған 
жоқ-ол көптеген жаңа, заманауи, "гуманизм" ұғымын тудырды. 

Суретшілер, мүсіншілер, ақындар туындылары бойынша сол уақыттың  
идеал сұлулығын елестетуге болады. Кемелдік пен еліктеудің үлгісі ежелгі 
мүсіндер болды. Хаттар, естеліктер сипаттамаларынан туындайтын 

сұлулардың бейнесі – алтын түстес шаш, беттері бұлыңғыр түстес, жарқын 
көзді. Ұлы суретшілердің көптеген портреттеріне үлгі болған флоренциялық 
және Венециандық әйелдер сол кезде денсаулық пен күш үйлесетін 
сұлулықтың кең таралған және бағаланған түрін бейнелеген. 

Ер адамдарда бойшаңдық, жақсы жинақылық, батылдықты білдіретін 
өткір бет әлпет, ерік-жігер, күшті мінез  бағаланды. 

Флоренциялық режимдердің үстемдігі кезеңінде XV ғасырдағы ерлер 
костюмі скваттық силуэт алады, көлемі ұлғаяды. 

Танымал суретшілер, мүсіншілер костюмдердің, шаштардың, 
әшекейлердің эскиздерін жасауға қатысады. Костюмдер әсемдігімен, 
байлығымен, әсемдігімен таң қалдырды. Олар жұқа итальяндық жібектен, 
парчадан, барқыттан, сондай-ақ Еуропаның басқа елдерінен әкелінген 
маталардан тігілген. Суретшілер күміс және алтын жіптермен, асыл 
тастармен кесте тігу сәнге айналғандықтан, картондар, өндіріс үшін суреттер, 
кестелер жасады. Осыған байланысты костюм өте ауыр болды – кейде 
салмағы қырық килограмға дейін жетеді. Түсті маталарды таңдауға көп көңіл 
бөлінді. 

Ерлер костюмі жіңішке матадан жасалған көйлек, тығыз бекітілген 
көкірекше, төменгі жағасы бар көкірекше және жоғарғы шалбар-
шұлықтардан тұрды. Сыртқы киім догалина (ауыр маталардан жасалған кең 
қысқа киім, аң терісінен жасалған, ұзын жеңдерімен) немесе қысқа жадағай 
болды. Костюмнің ұзындығына жеке талғам ғана емес, сонымен қатар оның 
иесінің жасы да әсер етті. Мәселен, ересек жастағы ер адамдар өздерінің 
сыртқы келбетіне ұлылық беру үшін ұзын, ауыр киім киген. 

XVI ғасырдың екінші жартысында ерлер костюмінде  слоттар жасай 
бастады, олар арқылы төменгі киімнің матасы жарқырайды. Ашық түстер, 
зергерлік бұйымдардың байлығы, формалардың әсемдігі, бай декорация 
костюмге ерекше көрініс береді. 

XV ғасырдағы Флоренция әйелдерінің киімі   жұмсақтығымен және 
бірқалыпты тігісімен ерекшеленді, олар әйел сұлбасын дәл айшықтап тұрды. 
Итальяндықтар жоғарғы және төменгі көйлек киді.  

XVI ғасырда сән орталығы Венецияға көшкен кезде, Флоренция 
костюмінен ерекшеленетін әйелдер костюмінде ерекшеліктер пайда болды. 
Флоренция костюмінде біз байқай алатын композициялық шешімнің 
қатаңдығы мен айқындылығы болмады. Барлығынан сән-салтанатқа ұмтылу, 
әлеуметтік мәртебесін көрсету мен молшылықты айқындау сезілді. Әйелдер 
костюмі жеңдер, кең юбка, кең мойын арқылы дөңгелек пішінді алады. 
Сыртқы киім, ерлердікі сияқты, төменгі көйлектің матасы жарқыраған 
кесулерге мүмкіндік берді (сурет. 1.46). 

Костюмдердің шырынды, ашық түстері ‒ көк, жасыл, қызыл-қаланың 
шулы, көңілді өмірімен үйлескен. 

Қайта өрлеу дәуірінде шаштың өзгеруімен бас киімдер де айтарлықтай 
өзгерді. Егер орта ғасырларда олардың мақсаты шашты жасыру болса, қазір, 
керісінше, олар шашты толықтырып, безендіріп, оны күрделі және ерекше 
етеді. 
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Флоренция сәніндегі ең көп таралған ерлердің бас киімі шляпа - 
барқыт, велюр, парчи, киіз, сондай-ақ киізден (сурет.1.47). Жас жігіттер түрік 
фесок сияқты түрлі-түсті, төмен шляпалар киген, дөңгелек пішінді, жалпақ 
түбі бар. Бүйірінде кішкентай қылқалам ілулі немесе кішкентай қауырсын 
тұрды. Олар жалпақ береттер, ұзын кё және корнеті бар шаперон бурель 
киген. Мүмкін, Шығыспен қызу сауда Флоренция мен Венецияда сәлде 
тәрізді бас киімдер, қымбат брошьтармен, қауырсындармен безендірілген 
халмалар таралуына ықпал етті. Бай азаматтар ортағасырлық бас киімдерді - 
капюшондарды, шұға мен жүннен жасалған қалпақтар, таңғыштар сынды бас 
киімдер киюді жалғастырды. Атақты адамдар мерекеге алтын жіптерден 
тоқылған тәждерді киді. Қала билеушілері, иттер мүйіз түрінде қалпақ киген. 
Плюш, киіз, күдері тәрізді жалпақ шляпалар әлі де кең таралған. 

 

  
1.46- сурет. Қайта өрлеу  

дәуіріндегі әйелдер костюмі 
             

1.47 –сурет. Қайта өрлеу 
дәуіріндегі ерлердің бас киімі 

 
Әйелдердің бас киімдері де өзгерді: шляпалар айтарлықтай азайды, 

формалары жеңілдеді. Інжу немесе асыл тастармен безендірілген кішкентай 
қалпақ кең таралған. Олар ең жоғарғы жағына қойылды. Асыл әйелдер інжу-
маржандармен кестеленген жібек, алтын, күміс жіптерден жасалған эскафьон 
торларын киіп, оларға мөлдір вуаль, жамылғы байлады. Жазда олар үлкен 
күріш сабақтарымен сабан шляпаларын киді. Қыздар фески, сәлде тәрізді 
шляпалар, береттер киді. Венецияда ұзын "жастық тәрізді" шляпалар 
таратылды, олардың мөлшері бастың мөлшерінен бірнеше есе көп болды. 

Бас киімдер мен береттер болды, олар таңғышпен бір уақытта жұқа бас 
орамалдарға киілді. 

Флоренция әйелдері иілген өрісті қалпақтар ала отырып, олардың 
астынан жібекті бас киімінің көрінуін қалады. 
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Флоренция сәніндегі ең көп таралған ерлердің бас киімі шляпа -
барқыт, велюр, парчи, киіз, сондай-ақ киізден (сурет.1.47). Жас жігіттер түрік
фесок сияқты түрлі-түсті, төмен шляпалар киген, дөңгелек пішінді, жалпақ 
түбі бар. Бүйірінде кішкентай қылқалам ілулі немесе кішкентай қауырсын
тұрды. Олар жалпақ береттер, ұзын кё және корнеті бар шаперон бурель
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тәрізді бас киімдер, қымбат брошьтармен, қауырсындармен безендірілген
халмалар таралуына ықпал етті. Бай азаматтар ортағасырлық бас киімдерді -
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1.46- сурет. Қайта өрлеу
дәуіріндегі әйелдер костюмі

1.47 –сурет. Қайта өрлеу
дәуіріндегі ерлердің бас киімі

Әйелдердің бас киімдері де өзгерді: шляпалар айтарлықтай азайды,
формалары жеңілдеді. Інжу немесе асыл тастармен безендірілген кішкентай
қалпақ кең таралған. Олар ең жоғарғы жағына қойылды. Асыл әйелдер інжу-
маржандармен кестеленген жібек, алтын, күміс жіптерден жасалған эскафьон
торларын киіп, оларға мөлдір вуаль, жамылғы байлады. Жазда олар үлкен
күріш сабақтарымен сабан шляпаларын киді. Қыздар фески, сәлде тәрізді
шляпалар, береттер киді. Венецияда ұзын "жастық тәрізді" шляпалар
таратылды, олардың мөлшері бастың мөлшерінен бірнеше есе көп болды.

Бас киімдер мен береттер болды, олар таңғышпен бір уақытта жұқа бас
орамалдарға киілді.

Флоренция әйелдері иілген өрісті қалпақтар ала отырып, олардың
астынан жібекті бас киімінің көрінуін қалады.

Испан жандануы. 
Испанияда қысым көрушілерге қарсы күрестегі мақсаттардың 

біртұтастығының арқасында қарапайым қала тұрғындары мен ұсақ дворяндар 
арасында үлкен айырмашылық болған жоқ. Алайда, жаулап алушылардың 
ғасырлар бойғы билігі із-түссіз жүре алмады. Шығыс әсері күнделікті өмірде, 
әйелге қатысты көрінді, мәдениетке белгілі бір із қалдырды. Испан 
ақсүйектері католик шіркеуімен бірге жаңа тенденциялармен күресуге, озық 
ойшылдарды басуға және қудалауға тырысты. Ақсүйектер-байып, ал 
шаруалар мен орта таптағылар қирады. Бірақ қиындықтарға қарамастан, 
испан мәдениеті өсуде. Гуманистік идеялар, көркем әдебиет, драматургия, 
кескіндеме өзінің "алтын ғасырына" енеді. Әйелдер аққұба, сарғыштықсыз, 
сымбатты фигуралы, биязы және бірқалыпты жүрісті, тапқыр, қоғамда өзін-
өзі ұстай білетін, түрлі музыкалық аспаптарда ойнайтын, ән айтуды 
меңгерген болуы керек болды. 

Испан сарайындағылар костюмдері итальян және француздықтардан 
маталардың байлығымен, сондай-ақ түстік гаммасымен ерекшеленді. 30-40 
жылдары ашық түстер басым болды, бірақ XVI ғасырдың ортасында олар өте 
сирек кездеседі. Ресми түрде қара және ақ түстер болды, олар  терінің 
ақтығын айқындады – бұл оларды моурлар мен аралас некеден туған 
адамдардан ерекшелендірді. 

Испандықтардың жауынгерлік сипаты киімде көрінді. Ерлер 
костюмдері итальяндық костюм сызықтарының бірқалыптылығымен, 
тегістігін жоғалтты, олар әскери құрышқа ұқсай бастады. Жақтау формалары 
сәнге енді. Ерлердің азаматтық костюмі мақта, мамық, жылқы және тіпті 
шөппен қапталған алынбалы бас киімі мен шалбардан тұрды. Бұл төсеніштер 
Нидерландыда, Германияда, Францияда және Испанияның өзінде жасалған 
әдемі маталармен тығыздалған. Барқыт пен жібек алтын жіптермен өрілген, 
асыл тастармен безендірілген. Костюмнің өзіндік безендірілуі уақыт өте келе 
саны артып келе жатқан слоттар, кесулер болды - олар арқылы төменгі, жеңіл 
төсемдер бүйір тақталармен тартылды. Костюмге қосымша жадағай, ұзын 
шұлықтар немесе трико, тығыз тығыз аяқтар, көптеген бекітпелермен 
бекітілген биік леггинстер болды. Костюм мен тікенді жаға мойын 
жанындағы жіңішке ақ рюшпен, сондай-ақ алтын тігіспен безендірілген. 

Әйелдер костюмі қобдишаға ұқсас. Ол тығыз маталардан тігілген 
қақпақтағы ағаш немесе сым жақтауынан тұрды. Моральдың ауырлығы 
ақсүйектер костюмінен мойын мен дене формаларын жасыруды талап етті. 
Корсет көмегімен толық және арық ханымдар бірдей көрінді. Осы уақыттың 
портреттерінде артқы жағы түзу және басы мақтанышпен көтерілген әйелдер 
бейнеленген. 

Әйелдер костюмінің бірнеше нұсқалары болды, бірақ барлық 
айырмашылық әр түрлі безендірілген лифтің дизайнында ғана болды. 
Костюм керемет көрінді, бірақ рамалық формалар оны әйелдіктен айырды. 
Ол жейде мен екі көйлектен тұрды; төменгі – мақта, буффталған жеңдері бар, 
қолдары тығыз, ал жоғарғы жағы белден төмен қарай созылған, жеңдері 
қысқа немесе мүлдем жоқ. Жеңнің шеті көлемді роликпен безендірілген. 
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Костюм ерлердікі сынды кескішпен аяқталды (сурет.1.48). Халықтық испан 
костюмдері түрлі-түсті, жарқын, көңілді реңктер болды, оларда қаттылық пен 
құрғақтық болмады. 

Испандықтар бір немесе бірнеше түйеқұс қауырсындары бар үлкен, кең 
шляпалар кигенді ұнататын. Сәнге барқыт немесе велюрден жасалған 
кішкентай, жалпақ пішінді береттер кіреді, олар жұқа қауырсынмен немесе 
кестемен, жиектемемен немесе аграфпен безендірілген. XVI ғасырдың 30-шы 
жылдары беретті ұзақ уақыт ауыстырған шляпалар жаңалық болды. 
Шляпалар едәуір кішірейіп, тула жоғары қарай созылды. Олар қатты негізде 
жасалды. Уақыт өте келе, жоғары цилиндрлік тәжі мен тар жиектері бар 
шляпалар ең танымал болды және барлық бас киімдерді ауыстырды. 

Көбінесе шарфтарға кең шляпалар киілетін. Токтар пайда болды, бас 
киімдер-сомбреро қалпақтар. Барлық аталған бас киімдер XVII ғасырдың 
басында сақталған. Сомбреро қалпақтар испанның өзіндік символына 
айналды. 

 

  
1.48- сурет. Ренессанс дәуіріндегі 

әйел киімі 
1.49 –сурет. «Чепец а-ла Стюарт» 

 
Әйелдердің бас киімдерінен торғынмен немесе шілтерден жасалған 

желбіреуішпен безендірілген әдемі қалпақшалар кең таралды (сурет.1.49); 
қымбат материалдардан жасалған тар тәжі бар, бай әшекейлері бар, сондай-
ақ қауырсындар мен шілтер тәрізді үлкен кең шляпалар. Ең көп таралған киім 
ток болды – кішкентай өрістері мен биік төбелері бар. Көшеге шығып, шілтер 
мантильдерін киіп, оларды бастарына төседі, ілмектерге бекітілген жұқа 
мөлдір жамылғылар, сондай-ақ қалпақшаларды үстінен киген болатын. Бас 
киімдердің пішіні мен түсі көбінесе қоғамдағы жас пен лауазымға, жеке 
талғамға байланысты болды. Олар шаш қыстырғыштармен немесе 
түйреуіштермен шаштарға қолданылатын алтын баулармен, қауырсындармен 
қапталған береттер мен кішкентай шляпаларды киді. Севильяндықтар 
өздерінің арнайы бас киімі ‒ транзадоны киді, кішкентай таңғыш, тар 
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әйел киімі 
1.49 –сурет. «Чепец а-ла Стюарт» 
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қымбат материалдардан жасалған тар тәжі бар, бай әшекейлері бар, сондай-
ақ қауырсындар мен шілтер тәрізді үлкен кең шляпалар. Ең көп таралған киім 
ток болды – кішкентай өрістері мен биік төбелері бар. Көшеге шығып, шілтер 
мантильдерін киіп, оларды бастарына төседі, ілмектерге бекітілген жұқа 
мөлдір жамылғылар, сондай-ақ қалпақшаларды үстінен киген болатын. Бас 
киімдердің пішіні мен түсі көбінесе қоғамдағы жас пен лауазымға, жеке 
талғамға байланысты болды. Олар шаш қыстырғыштармен немесе 
түйреуіштермен шаштарға қолданылатын алтын баулармен, қауырсындармен 
қапталған береттер мен кішкентай шляпаларды киді. Севильяндықтар 
өздерінің арнайы бас киімі ‒ транзадоны киді, кішкентай таңғыш, тар 

таспамен қиылысқан, өрілген корпусқа айналды. Орамалдар, қалпақшалар, 
токтар таратылды, олар орыс дворяндарының шляпалары сияқты ортасында 
қауырсынмен және кез-келген зергерлік бұйымдармен безендірілді – осыған 
байланысты олар "мәскеулік ток" деп аталды. Көбінесе шашқа байланған 
тарақ кружевтерді – аққұбаларды, мантильдерді ұстауға көмектесті. Жас 
әйелдер әр түрлі пішіндегі төсеніштерді киді – ішіне салынған жақтау оларға 
қажетті пішінді берді. Асыл ханымдар жақсы көретін үлгі әсем жапсырмалар, 
бедерлі жұқа мата болды. 

Барокко костюмінің даму сипаттамасы 
Бұл уақыттың сәнін жасаушылар негізінен француз патшалары және 

олардың асыл соттары болды. Аты-жөні жоқ суретшілер мен тігіншілер 
патшалар мен олардың сүйіктілерінің кездейсоқ қыңырлығымен жасаған сот 
сәні бүкіл Еуропаға тез таралып, жиі өзгеріп отырды. 

XVII ғасырдың көркем мәдениеті. Италия, Фландрия, Испания, 
Франция, Голландияның ұлттық өнер мектептерінің пайда болуымен және 
гүлденуімен сипатталады, олар тарихи дамудың ерекшеліктерін, әлеуметтік 
өмірдің сипатын және жергілікті жағдайларды көрсетеді. Сонымен бірге, осы 
уақыттың өнері Ренессанс өнерінің орнына келген барокко (француз тілінен 
аударылған барокко ‒ біртүрлі, көркем) жалпы көркемдік стилімен 
сипатталады. 

Барокко стилі XVI ғасырдың соңында пайда болды.Италияда және 
сәулет, кескіндеме, сәндік-қолданбалы өнерде көптеген Еуропа елдеріне 
таралды. 

Барокко әлемнің бірлігі, шексіздігі және тұрақты өзгергіштігі, оның 
драмалық күрделілігі туралы жаңа идеяларды көрсетті. Ол жердегі және 
көктегі, шындық пен қиялдың, рухани және физикалық, тазартылған және 
өрескел, ақсүйектер мен халықтық қарама-қайшылықпен сипатталады. Осы 
қарама-қайшылықтардан күшті динамика, қызықты құмарлықтар, әдемілік, 
иллюзия, жарық пен көлеңке, масштаб, ырғақ, материалдар мен текстуралар, 
монументалдылық, декоративтілік, шеру, әсемдік туады. 

XVII ғасырдағы ерлер костюмі. Мушкетер, патшаның адал сарбазы-
уақыттың мінсіз бейнесі. Бұл кезеңдегі ерлер киімінің негізгі ассортиментін 
XVI ғасырдан бастап қалыптасқан деп санауға болады. Бұл іш киім (көйлек, 
шалбар), куртка, сыртқы киім, бас киім, аяқ киім. Кезең ішінде силуэт, пішін, 
бөлшектер, толықтырулар бірнеше рет өзгерді. 

Ер адамдар екі көйлек киді: төменгі жағы тар, жоғарғы жағы жұқа ақ 
матадан жасалған. Костюмнің сәндік шешімінде маңызды рөл атқарады, 
жеңдердің саңылауларында, тізе едендерінің арасында айқын көрінеді. Оны 
жиектемемен, шілтерлі алдынан арналған манжет жеңдермен бай безендіреді. 
Әсіресе талғампаздығы-шілтердің шеттерінде кесілген, тұтас немесе бүріліп 
тігілген астар. Костюм тарихында оларды ван Дайктың жағасы деп атайды, 
өйткені Аван Дейктің көптеген портреттері костюмнің осы экспрессивті 
бөлшектерімен боялған. 

Камзолда бел өте жоғары көтеріліп, атласты ленталардан тігілген 
садақтармен қатар белгіленді, ал төменгі бөлігі баска түрінде болды. 
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Алдыңғы сөрелер ортасына қарай созылды. Камзолдың жеңдері кең, бүкіл 
ұзындыққа кесілген, кесулер арқылы түрлі-түсті төсем көрінді. Әдетте олар 
қысқартылып, төменгі жағында кружевтік манжеттермен безендірілген 
немесе олардың астынан көйлек манжеттері көрінді. Камзол кеудеге 
бекітіліп, төменде ашылды. 

Кесектер пішіні мен безендірілуі бойынша әртүрлі. Ғасырдың басында-
қысқа, жұмсақ іргелес формалар, төмен қарай кеңейген. Жоғарыдан олар 
бірнеше түймелермен бекітілді. Колеттің едендері төмен қарай бөлінді. 

Колет жиектерінен және ойығынан түймелермен, оқамен, садақтармен, 
жеңдеріне ‒ бойлық тіліктермен молынан безендірілген. Оны 
панталондармен киді ‒ уылдырықтың ортасына дейін тар, тіпті шалбар, бүйір 
тігістерімен кестеленген, төменгі жағында ‒ шілтер немесе лента ілмектері 
бар. 

Сыртқы киім, негізінен қысқа, бос силуэт, жеңсіз қалпақшалармен 
немесе жарқын жылы төсеммен жеңдермен ұсынылған. 

Ерлер костюмі ақ, көк, қызыл түсті жібек немесе жүннен жасалған 
шұлықтармен толықтырылды. 

Әйелдер костюмі ерекше нәзіктікке ие болды. Костюмнің барлық 
элементтері әйел бейнесіне бекзаттық пен тазалық берді. 

Әйелдер бір уақытта екі көйлек киді: төменгі жағы ашық түсте, ал 
жоғарғы жағы қаралау түсте болды. Олар жұмсақ жылтыр жібектен тігілген, 
негізінен сабырлы жабық түстер: бозғылт көк, бозғылт жасыл, бозғылт сары 
және піл сүйегінің керемет асыл түсі. 

Төменгі көйлек лиф-корсаждан және юбкадан тұрды. Алдыңғы лиф 
үшбұрышты қалпақпен аяқталды. Жоғарғы көйлек-роб - белден еденге дейін 
әрдайым ашық болды, сондықтан төменгі юбка көрінді. Көйлектің лифі 
түймелері бар ілмектерге бекітіледі. 

Мойынның мойын кескіні дөңгелек немесе шаршы болуы мүмкін. Ол 
қарлы-ақ кең бұралмалы жағамен немесе кең иінімен безендірілген. Үлкен 
шілтер мен манжеттер, ерлер костюмі сияқты, ғасырдың басында костюмнің 
көркемдік шешімінде үлкен рөл атқарды. Мұндай жақа Испанияда, 
Голландияда, Германияда 40-60-шы жылдарға дейін тозған испан 
брижаларын алмастырды.XVII ғ. жіңішке ақ немесе кремді батист жеңіл 
қымбат шілтермен бірге терінің тегістігі мен балғындығын, әдемі тұлғаның 
жанды түсін, көздің жарқылын керемет атап өтті. 

Мойын сызығы иықтың сызығын сәл ұзартты және оны тегістеді. 
Жеңдер әр түрлі пішінде болуы мүмкін, боялған төсемде бойлық қималары 
бар бір немесе бірнеше бүйірлік тақталар түрінде болуы мүмкін, бірақ 
әрқашан жеңдер сәл қысқарып, шеттерінде шілтері бар жоғары қарлы-ақ 
түсті манжеттермен аяқталды. 

Әйелдер костюмінің негізінде қаңқа, металл пластиналары бар сүйек 
корсеті қалады, оның пішіні ғасырлар бойы бірнеше рет өзгеріп отырады. 
Ғасырдың басында – қысқа жартылай қатаң корсеттер, ортасында және 
әсіресе соңында-ұзын бюсті, белді қатты қатайтады және кеудесін көтереді. 
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Алдыңғы сөрелер ортасына қарай созылды. Камзолдың жеңдері кең, бүкіл 
ұзындыққа кесілген, кесулер арқылы түрлі-түсті төсем көрінді. Әдетте олар 
қысқартылып, төменгі жағында кружевтік манжеттермен безендірілген 
немесе олардың астынан көйлек манжеттері көрінді. Камзол кеудеге 
бекітіліп, төменде ашылды. 

Кесектер пішіні мен безендірілуі бойынша әртүрлі. Ғасырдың басында-
қысқа, жұмсақ іргелес формалар, төмен қарай кеңейген. Жоғарыдан олар 
бірнеше түймелермен бекітілді. Колеттің едендері төмен қарай бөлінді. 

Колет жиектерінен және ойығынан түймелермен, оқамен, садақтармен, 
жеңдеріне ‒ бойлық тіліктермен молынан безендірілген. Оны 
панталондармен киді ‒ уылдырықтың ортасына дейін тар, тіпті шалбар, бүйір 
тігістерімен кестеленген, төменгі жағында ‒ шілтер немесе лента ілмектері 
бар. 

Сыртқы киім, негізінен қысқа, бос силуэт, жеңсіз қалпақшалармен 
немесе жарқын жылы төсеммен жеңдермен ұсынылған. 

Ерлер костюмі ақ, көк, қызыл түсті жібек немесе жүннен жасалған 
шұлықтармен толықтырылды. 

Әйелдер костюмі ерекше нәзіктікке ие болды. Костюмнің барлық 
элементтері әйел бейнесіне бекзаттық пен тазалық берді. 

Әйелдер бір уақытта екі көйлек киді: төменгі жағы ашық түсте, ал 
жоғарғы жағы қаралау түсте болды. Олар жұмсақ жылтыр жібектен тігілген, 
негізінен сабырлы жабық түстер: бозғылт көк, бозғылт жасыл, бозғылт сары 
және піл сүйегінің керемет асыл түсі. 

Төменгі көйлек лиф-корсаждан және юбкадан тұрды. Алдыңғы лиф 
үшбұрышты қалпақпен аяқталды. Жоғарғы көйлек-роб - белден еденге дейін 
әрдайым ашық болды, сондықтан төменгі юбка көрінді. Көйлектің лифі 
түймелері бар ілмектерге бекітіледі. 

Мойынның мойын кескіні дөңгелек немесе шаршы болуы мүмкін. Ол 
қарлы-ақ кең бұралмалы жағамен немесе кең иінімен безендірілген. Үлкен 
шілтер мен манжеттер, ерлер костюмі сияқты, ғасырдың басында костюмнің 
көркемдік шешімінде үлкен рөл атқарды. Мұндай жақа Испанияда, 
Голландияда, Германияда 40-60-шы жылдарға дейін тозған испан 
брижаларын алмастырды.XVII ғ. жіңішке ақ немесе кремді батист жеңіл 
қымбат шілтермен бірге терінің тегістігі мен балғындығын, әдемі тұлғаның 
жанды түсін, көздің жарқылын керемет атап өтті. 

Мойын сызығы иықтың сызығын сәл ұзартты және оны тегістеді. 
Жеңдер әр түрлі пішінде болуы мүмкін, боялған төсемде бойлық қималары 
бар бір немесе бірнеше бүйірлік тақталар түрінде болуы мүмкін, бірақ 
әрқашан жеңдер сәл қысқарып, шеттерінде шілтері бар жоғары қарлы-ақ 
түсті манжеттермен аяқталды. 

Әйелдер костюмінің негізінде қаңқа, металл пластиналары бар сүйек 
корсеті қалады, оның пішіні ғасырлар бойы бірнеше рет өзгеріп отырады. 
Ғасырдың басында – қысқа жартылай қатаң корсеттер, ортасында және 
әсіресе соңында-ұзын бюсті, белді қатты қатайтады және кеудесін көтереді. 

Корсет пішіні ғасырлар бойы өзгерген сәнді силуэтті толығымен бейнелейді 
(сурет. 1.50). 

 

  
1.50- сурет. XVII ғ.әйелдер костюмі 1.51 –сурет. а-ля Рубенс қалпағы 

 
Киімнің төменгі бөлігінде қатаң жақтау негізі жоқ, бірақ бірнеше 

крахмалданған және жоғарғы юбкаларды бір уақытта кию арқылы көлемді 
болып қала берді. 

Ғасырдың екінші жартысында әйелдер костюмінің түсі күрт өзгереді. 
Жеңдер көлемін жоғалтады және қысқарады (шынтақ сызығына дейін). 
Төменде олар кең шілтермен безендірілген. 

Осы кезеңдегі әйелдер костюмінің негізгі экспрессивті сызығы – қос 
юбка сызығы. Әйелдер үш юбка киді: жоғарғы ‒ қарапайым, орта ‒ тентек, 
төменгі ‒ жасырын. Әдетте екі юбка киттің лифіне тігілді: фрипон (төменгі) 
және модест (жоғарғы). Модест үшін сүйікті материалдар ауыр, тегіс барқыт, 
парча, атлас болды. Фрипон үшін жеңіл және жұқа: тафта, муар, камлот. 
Алдыңғы Модест бөлінді. Оның төменгі жағы оралып, шілтер мен 
моншақтардың көмегімен лифке бекітіліп, төсеммен жоғары қарай бұрылды. 
Жиектерінде, кесіндісінде және етегінде модест руффалармен, шілтермен, аң 
терісімен безендірілген. 

Фрипонның бүкіл ашық бөлігі, яғни төменгі және алдыңғы сызығы 
керемет және әдемі түрде бірнеше қатардан, шілтерден, шашақтардан, 
табельдерден жасалған. 

Бас киімдер. "А-ла Рубенс", "а-ла Рембрандт" киіз бас киімдерін киді 
(сурет. 1.51), сондай ‒ ақ тар жиектері мен биік тәжі бар шляпалар, ал 
ғасырдың екінші жартысында үшбұрыш – үш жағынан иілген кең жолақты 
жұмсақ шляпалардан пайда болған.Қалпақтар жомарт қауырсындармен 
безендірілген. 
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XVIII ғасырдағы Франция өнері 
XVIII ғасырдың бірінші жартысындағы Батыс Еуропа костюмі (рококо 

сәні) 
XVIII ғасырда барокко стилі рококо стиліне ауыстырылды. Атауы бұл 

француз сөзінен шыққан, ол "қабық тәрізді безендіру" дегенді білдіреді. 
Рококо стилі талғампаз декоративтілігімен, нәзіктігімен, 

талғампаздығымен, сезімталдығымен және кейбір боямалылығымен 
ерекшеленді. Ол түзу сызықтарға шыдамады және олар имек әрі бірқалыпты 
сызықты болды. Бұл француз революциясының басталуымен және 
абсолютизмнің құлдырауымен аяқталған ақсүйектер сәнінің үстемдігінің 
соңғы кезеңі болды. 

Рококоның идеалы әсем сұлба мен талғампаз мінез деп саналды. 
Қозғалыс, жүріс мұғалімдердің "жақсы мінез"  басшылығымен жасалды. 
"Жақсы тон" ақсүйектер мен буржуазияны бөлетін тосқауыл болды. 

XVIII ғасыр "Галант дәуірі", менуэт, шілтер және ұнтақ ғасыры деп 
аталды. 

Сәнді сұлба тар иықтар, қыпша бел, жамбастың дөңгелек сызығы, 
кішкентай шаш үлгісі болды. Тіпті ерлер костюмі де нәзік көрінді. 

Ақсүйектер костюмдері барқыттан, қымбат ауыр жібек пен парчадан, 
жіңішке кенеп пен шілтерден тігіліп, алтын мен зергерлік бұйымдармен 
жарқырады (тіпті түймелердің орнына оларда асыл тастар болған). 
Салтанатты көйлектер, кем дегенде  ең қымбаты, тек бір рет киілді. 

Аристократтық костюмнің міндетті аксессуарлары – жіңішке матадан 
жасалған ақ түсті көйлек, кружевтік манжеттер мен кесілген, алдыңғы 
жағында кружевтік шеңберлермен безендірілген  – "джабо" болды. 

Көйлектің үстінен ашық жібек матадан тігілген, тар ұзын жеңдері бар, 
тігілмеген бірақ бірнеше жерде шынтақ тігісімен бекітілген "Веста" киді. . 
Бұл күртеше белден кеуденің ортасына дейін бекітіліп, желбіреуікті ашты. 
Ғасырдың екінші жартысында Веста жеңсіз тігіле бастады, ал артқы жағы 
кенептен жасалды, ол "вестон" немесе "көкірекше"деп аталды. Англияда 
веста "вескоут" деп аталды. 

Қолғап, белбеу портупеядағы семсердің шапандары костюмді 
толықтырды. XVIII ғасырдың 30-шы жылдары хош иісті темекіге арналған 
сәнмен бірге темекі сауыттары мен темекі егушілер пайда болды. 

Қыста ер адамдар үлкен муфталар мен "леггинстерді" киді ‒ табандары 
жоқ шұлықтар, олар тікелей аяқ киімнің үстіне киіліп, аяқтарын табанынан 
тізеге дейін қорғады.  

Рококо дәуіріндегі әйел талғампаз Фарфор мүсініне ұқсады. Ашық 
және ашық түсті костюмнің түсі өте нәзік болды және осал иықтардың 
нәзіктігін, қыпша белді және жамбас дөңгелегін ерекше атап өтті. 

Әйелдер төменгі көйлек, корсет және "фижма" киді ‒ жеңіл жақтау, 
онда юбка еркін жатып, кең бүктемелермен құлады. Фижма, ал Францияда 
"панье" талдардан немесе киттердің мұртынан жасалған, олар роликтер мен 
төселген маталардың қабаттарынан жасалған. 
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XVIII ғасырдағы Франция өнері
XVIII ғасырдың бірінші жартысындағы Батыс Еуропа костюмі (рококо

сәні)
XVIII ғасырда барокко стилі рококо стиліне ауыстырылды. Атауы бұл

француз сөзінен шыққан, ол "қабық тәрізді безендіру" дегенді білдіреді.
Рококо стилі талғампаз декоративтілігімен, нәзіктігімен,

талғампаздығымен, сезімталдығымен және кейбір боямалылығымен
ерекшеленді. Ол түзу сызықтарға шыдамады және олар имек әрі бірқалыпты
сызықты болды. Бұл француз революциясының басталуымен және
абсолютизмнің құлдырауымен аяқталған ақсүйектер сәнінің үстемдігінің
соңғы кезеңі болды.

Рококоның идеалы әсем сұлба мен талғампаз мінез деп саналды.
Қозғалыс, жүріс мұғалімдердің "жақсы мінез" басшылығымен жасалды.
"Жақсы тон" ақсүйектер мен буржуазияны бөлетін тосқауыл болды.

XVIII ғасыр "Галант дәуірі", менуэт, шілтер және ұнтақ ғасыры деп
аталды.

Сәнді сұлба тар иықтар, қыпша бел, жамбастың дөңгелек сызығы, 
кішкентай шаш үлгісі болды. Тіпті ерлер костюмі де нәзік көрінді.

Ақсүйектер костюмдері барқыттан, қымбат ауыр жібек пен парчадан,
жіңішке кенеп пен шілтерден тігіліп, алтын мен зергерлік бұйымдармен
жарқырады (тіпті түймелердің орнына оларда асыл тастар болған).
Салтанатты көйлектер, кем дегенде  ең қымбаты, тек бір рет киілді.

Аристократтық костюмнің міндетті аксессуарлары – жіңішке матадан
жасалған ақ түсті көйлек, кружевтік манжеттер мен кесілген, алдыңғы
жағында кружевтік шеңберлермен безендірілген – "джабо" болды.

Көйлектің үстінен ашық жібек матадан тігілген, тар ұзын жеңдері бар,
тігілмеген бірақ бірнеше жерде шынтақ тігісімен бекітілген "Веста" киді. .
Бұл күртеше белден кеуденің ортасына дейін бекітіліп, желбіреуікті ашты.
Ғасырдың екінші жартысында Веста жеңсіз тігіле бастады, ал артқы жағы
кенептен жасалды, ол "вестон" немесе "көкірекше"деп аталды. Англияда
веста "вескоут" деп аталды.

Қолғап, белбеу портупеядағы семсердің шапандары костюмді
толықтырды. XVIII ғасырдың 30-шы жылдары хош иісті темекіге арналған
сәнмен бірге темекі сауыттары мен темекі егушілер пайда болды.

Қыста ер адамдар үлкен муфталар мен "леггинстерді" киді ‒ табандары
жоқ шұлықтар, олар тікелей аяқ киімнің үстіне киіліп, аяқтарын табанынан
тізеге дейін қорғады. 

Рококо дәуіріндегі әйел талғампаз Фарфор мүсініне ұқсады. Ашық
және ашық түсті костюмнің түсі өте нәзік болды және осал иықтардың
нәзіктігін, қыпша белді және жамбас дөңгелегін ерекше атап өтті.

Әйелдер төменгі көйлек, корсет және "фижма" киді ‒ жеңіл жақтау, 
онда юбка еркін жатып, кең бүктемелермен құлады. Фижма, ал Францияда
"панье" талдардан немесе киттердің мұртынан жасалған, олар роликтер мен
төселген маталардың қабаттарынан жасалған.

Панье пішіні әртүрлі болды: сопақ, дөңгелек, конус тәрізді. Ең кең 
қоңырау тәрізділерін ақсүйектер киген. Буржуазиялық ортадан шыққан 
әйелдер панье орнына крахмалданған төменгі юбкаларды жиі киетін. Он 
жылдан кейін панье эллипс пішініне ие болып, едәуір кеңейе түсті. Оларда 
есіктен өту,  вагонға отыру өте ыңғайсыз болды, ал жақтауды жасау кезінде 
ілмектер қолданыла бастады. 

Сот көйлегінде иыққа немесе белге тігілген ілмек болды. 
Әйелдер төменгі және жоғарғы көйлек киді – "фрепон"және " модест". 

Фрепонның етегі бай кестеленген, лиф өте тар, оның астына корсет киген. 
Модесттің көйлегі белден бұралып, кесудің жиектерінде бай кестемен 
безендірілген. Модесттің лифі кеудеге банттармен немесе шнурлармен 
бекітілді. Банттар   кеудеде "баспалдақ" тәрізді орналасқан - жоғарыдан 
төменге қарай азайды. Шаршы түріндегі кеуде ойысы шілтермен 
безендірілген. Иыққа тегіс тігілген тар жең кружевтік шілтермен 
толықтырылды (көбінесе олардың үшеуі болды). Ханымның мойны кейде 
жеңіл жібек шарфпен байланған. 

Ханымдардың шұлықтары алтын немесе күміспен кестеленген жеңіл 
жібек болды. 

XVIII ғасырдың ортасынан бастап әйелдер аңшылық костюмінің бір 
бөлігі кулоттар болды. Қарапайым қала тұрғындары өздерінің киімдерінде 
ақсүйектердің костюмдеріне еліктеді, бірақ оны жабық түстерден арзан 
маталардан тікті. 

XVIII ғасырда сәнді бас киім, тіпті әйелдер киген "үшбұрыш" болды. 
Ер адамдар оны көбінесе басында емес, сол қолының иығында ұстады. 

Ханымдар бас киімдерді сирек киетін. Басы жамылғымен жабылған, 
саяхат кезінде олар ерлердің үшбұрышын киіп, үйде ленталармен, гүлдермен, 
шілтермен безендірілген кішкентай қалпақ киген. 

XIX ғасыр өнері 
Модерн стилі 
XIX ғасырдың соңында модерн стилі өнерде пайда болды. Оның өзіне 

тән белгілері: сүйір, жатық сызықтар, ассиметрия. Романтикалық хобби, 
халық өнеріне деген қызығушылық, орта ғасырлар стильінің белгілері болды. 

Сұлулықтың эстетикалық идеалы. 
Жұмбақ талғампаз әйел, интеллектуалды және білімді, ұзын, арық, 

ұзын саусақтары мен бозғылт беті нәзік асыл қасиеттері бар, жартылай 
жабық, сәл шаршаған көздер. Ұзын аяғы бар, жалпақ кеудесі бар, шешуші, 
тәуелсіз, еркін жасөспірім әйел. 

Бидермайер стилі 
Бұл уақыт шамамен 1815 жылдан 1848 жылға дейінгі кезеңді қамтиды. 

"Бидермайер" атауы кейінірек пайда болды – ол XIX ғасырдың 50-ші 
жылдарының ортасындағы неміс сатиралық парақтарынан алынған, онда 
орталық кейіпкер қарапайым адам – "Бидермайер мырза" күлкілі тұлға 
болған. Енді бұл көркем қолөнер мен сән саласындағы объективті 
тұжырымдамаға айналды. 
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Алдыңғы ширек ғасырда белсіз көйлек басым болды, ол барлық 
тәжірибелік жағынан сыртқы келбеті мен фигурасы үшін өте қолайсыз 
болды, ал сән денсаулықты сұлулыққа бағындыруды жөн көреді. Шамамен 
1820 жылы әйелдер сәнінде түбегейлі төңкеріс болды: бел табиғи орнына – 
жамбастың үстіне қайта оралды және ол аздап байлай бастады. Енді XVIII 
ғасырдың аяғынан бастап күрес жүргізілген корсет қайтадан қалпына 
келтірілді. 

Жіңішке белі бар, қысқа кең юбкадағы, талғампаз бұйралары мен үлкен 
жеңдері бар ханым – бидермайер стилінің тән көрінісі (сурет. 1.52). 

 

  
1.52- сурет. Бидермайер дәуіріндегі 

әйелдер костюмі 
1.53 –сурет. Бидермайер дәуірінің 

шаш үлгісі және бас киімі 
 
Белді көзбен азайту үшін олар иықтардың көлемін айқын көрсете 

бастады. Ол үшін көйлектің жеңдері жоғарыдан өте кең жасалып, білекке 
қарай тартылды. Сонымен қатар, белдемше төменгі жағында кеңейіп, үлкен 
қатпарларды құрады. Бұл беттерді жандандыру үшін 1830 жылдан бастап 
әйелдер бір түсті маталарды жолақты немесе жеңіл, бірақ гүлді емес 
маталармен алмастыра бастады. 

Бас киімдердің үш түрі болды: алдыңғы жиегінде руфф, шілтер және 
ленталармен әдемі безендірілген қалпақшалар; гүлдер мен қауырсындармен 
безендірілген кең шляпалар; және соңында капор, ол бір уақытта қалпақ пен 
шляпалар болды (сурет.1.53) 

Жаңалық боа болды. Өкшесіз аяқ киім киілді. 
1835 жылға қарай жең ең үлкен мөлшерге жетеді, ал бірнеше жылдан 

кейін ол қайтадан тарылып, қарапайым формаларға оралады. Корсаж тығыз 
байланған қатты корсетті. Ұзартылған белдемше көптеген қатпарлармен 
толып, жалпақ және кеңірек көрінеді. Тибеттік ешкінің қылынан өте қымбат 
кашмир орамалы жиі иығына және артына жабылды-XVIII ғасырда 
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Алдыңғы ширек ғасырда белсіз көйлек басым болды, ол барлық
тәжірибелік жағынан сыртқы келбеті мен фигурасы үшін өте қолайсыз
болды, ал сән денсаулықты сұлулыққа бағындыруды жөн көреді. Шамамен
1820 жылы әйелдер сәнінде түбегейлі төңкеріс болды: бел табиғи орнына –
жамбастың үстіне қайта оралды және ол аздап байлай бастады. Енді XVIII
ғасырдың аяғынан бастап күрес жүргізілген корсет қайтадан қалпына
келтірілді.

Жіңішке белі бар, қысқа кең юбкадағы, талғампаз бұйралары мен үлкен 
жеңдері бар ханым – бидермайер стилінің тән көрінісі (сурет. 1.52).

1.52- сурет. Бидермайер дәуіріндегі
әйелдер костюмі

1.53 –сурет. Бидермайер дәуірінің
шаш үлгісі және бас киімі

Белді көзбен азайту үшін олар иықтардың көлемін айқын көрсете
бастады. Ол үшін көйлектің жеңдері жоғарыдан өте кең жасалып, білекке
қарай тартылды. Сонымен қатар, белдемше төменгі жағында кеңейіп, үлкен
қатпарларды құрады. Бұл беттерді жандандыру үшін 1830 жылдан бастап
әйелдер бір түсті маталарды жолақты немесе жеңіл, бірақ гүлді емес
маталармен алмастыра бастады.

Бас киімдердің үш түрі болды: алдыңғы жиегінде руфф, шілтер және
ленталармен әдемі безендірілген қалпақшалар; гүлдер мен қауырсындармен
безендірілген кең шляпалар; және соңында капор, ол бір уақытта қалпақ пен
шляпалар болды (сурет.1.53)

Жаңалық боа болды. Өкшесіз аяқ киім киілді.
1835 жылға қарай жең ең үлкен мөлшерге жетеді, ал бірнеше жылдан

кейін ол қайтадан тарылып, қарапайым формаларға оралады. Корсаж тығыз
байланған қатты корсетті. Ұзартылған белдемше көптеген қатпарлармен
толып, жалпақ және кеңірек көрінеді. Тибеттік ешкінің қылынан өте қымбат
кашмир орамалы жиі иығына және артына жабылды-XVIII ғасырда

британдықтар Үндістаннан осындай орамалдарды ала бастады. Бұл 
орамалдар, сондай-ақ мантиялар мен пелериндер үйде де, көшеде де кеуде 
сызығын жабатын жадағай рөлін атқарды [4]. 

1.4.3. Тарихи дәуірлердің макияжы 

Ежелгі Египеттегі макияж 
Мысырдың көз макияжының кейбір ерекшеліктері болды (сурет.1.54). 

Оны қолдану кезінде екі түс кеңінен қолданылды: қара және жасыл. Бұл 
пигменттерді қолдану Бадариялық кезеңнен басталады (шамамен б.з. д. 4000 
ж.). Бұл реңктері бар бояулар Ежелгі Египеттің перғауындарының 
қабірлерінде фрагменттер мен шикізат түрінде табылды, олар әдетте құрғақ 
немесе пісірілген паста немесе ұнтақ түрінде жиналады. Мыс оксиді 
қосылған малахиттен жасалған жасыл пигмент қамыс жапырақтарына немесе 
тамырларға оралған. 

Ежелгі Египеттің ерте Династикалық кезеңінде бұл түстер ең танымал 
болғандығы айтылады. Онымен қасты әрлеп, көз ұшына жағатын болған. 
Жаңа патшалықтың басталуымен мысырлық макияждың өзгеруі байқалды, 
әртүрлі түстер толығымен қара (кохль) ауыстырылды, ол әдетте галениттен, 
қорғасын сульфидінен жасалған. Мысырда қара макияж материалын қолдану 
ерте христиан кезеңінің – копт басталуына дейін жалғасты . Алайда, оны 
қолдану үшін күйе жиі қолданылды. 

Малахит пен галенит ұсақталып, содан кейін сумен араластырылды. 
Ежелгі Египетте кохль (қазіргі сурьма) саусақтардың көмегімен қолданылған 
деп болжанады, содан кейін қарындаштар пайда болады. Олар дөңгелек ұшы 
бар жұқа таяқшалар. Кохль орналасқан контейнер таяқшаға жиі қосылды. 
Мысырдағы ежелгі дәуір мен патшалық дәуірге дейінгі кезеңде көзге 
арналған макияж бояуы әртүрлі ыдыстарда сақталып, қолданар алдында суда 
еріді деген болжамдар бар. Орта және жаңа патшалықтың басталуы кезінде 
кохльді жалпақ түбі мен жұқа жоғарғы құрылымы бар кішкене құмырада 
немесе кәстрөлде ұстау әдетке айналды. Олардың көпшілігі тастан, әсіресе 
алебастрдан жасалған, бірақ басқа материалдар да қолданылды: шыны, 
стейтит, керамика және ағаш. 

1.54 –сурет. Ежелгі Египеттің макияжы 
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Ежелгі Грециядағы макияж 

Косметика ежелгі гректер өмірінің маңызды бөлігі болды. Эллиндердің 
сұлулық туралы өзіндік идеясы болды: бозғылт тері, алтын шаш, табиғи 
макияж, алайда бұл талаптар заманауи грек ерлері мен әйелдері  үшін де 
өзекті, оларға жету үшін барлық құралдарды қолданады. Алайда, ежелгі 
Грециядағы бай әйелдер ғана косметиканы қолданған. Міне, олардың 
құпиялары: 

Ежелгі гректер терінің бозаруын бедел мен сұлулықтың белгісі деп 
санаған. Бет-әлпеттерін жеңілдету үшін олар біз білетін қорғасын ақтарын 
қолданды, олар өте улы және тіпті өмірді қысқарта алады. Қорғасынға балама 
ретінде бор қолданылды, бірақ ол тез арада беттен ағып, теріні кептіріп, 
қартайтты. Ылғалдандырғыш ретінде ежелгі грек әйелдері  бал мен зәйтүн 
майын теріні жылтыр және жас көрсетіп,  нәрлендіру үшін қолданған. 

Ежелгі грек әйелдері минералды косметиканы теріге балғындық пен 
табиғилық беру үшін қолданған. Ерін далабы ретінде олар темір оксиді 
пастасын, қызыл және ашық сары саздарды, балауызы бар зәйтүн майын 
қолданды. Қызыл ұнтақ қызару үшін қолданылған. Ежелгі Грек әйелдері 
зәйтүн майымен араласқан көмірден немесе қара сары ұнтақтан жағып, 
қастарын майлады (сурет. 1.55). 

 1.55- сурет. Ежелгі Грек макияжы 

Ортағасырлық Еуропа макияжы 

Косметиканы барлығы қолданған ежелгі Рим мен Грециядан 
айырмашылығы, Еуропада бұл артықшылық тек феодалдарға, басқаша 
айтқанда, жоғарғы санаттарға тиесілі болды. Шаруалар үшін үшін бұл 
мүмкін емес сән-салтанат болды. XII ғасырда Еуропа елдерінде косметика 
Барлық жерде қолданыла бастады. Оның құрамына табиғи ингредиенттер 
кірді, барлық дәрі-дәрмектерді тек фармацевттер мен дәрігерлер өндірді. 
Ерекше сұранысқа теріге күтім жасауға арналған құралдар ие болды . Бұл 
континентті шарпыған шешек індетіне  байланысты. Ауру адамның барлық 
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Ежелгі Грециядағы Макияж 
 
Косметика ежелгі гректер өмірінің маңызды бөлігі болды. Эллиндердің 

сұлулық туралы өзіндік идеясы болды: бозғылт тері, алтын шаш, табиғи 
макияж, алайда бұл талаптар заманауи грек ерлері мен әйелдері  үшін де 
өзекті, оларға жету үшін барлық құралдарды қолданады. Алайда, ежелгі 
Грециядағы бай әйелдер ғана косметиканы қолданған. Міне, олардың 
құпиялары: 

Ежелгі гректер терінің бозаруын бедел мен сұлулықтың белгісі деп 
санаған. Бет-әлпеттерін жеңілдету үшін олар біз білетін қорғасын ақтарын 
қолданды, олар өте улы және тіпті өмірді қысқарта алады. Қорғасынға балама 
ретінде бор қолданылды, бірақ ол тез арада беттен ағып, теріні кептіріп, 
қартайтты. Ылғалдандырғыш ретінде ежелгі грек әйелдері  бал мен зәйтүн 
майын теріні жылтыр және жас көрсетіп,  нәрлендіру үшін қолданған. 

Ежелгі грек әйелдері минералды косметиканы теріге балғындық пен 
табиғилық беру үшін қолданған. Ерін далабы ретінде олар темір оксиді 
пастасын, қызыл және ашық сары саздарды, балауызы бар зәйтүн майын 
қолданды. Қызыл ұнтақ қызару үшін қолданылған. Ежелгі Грек әйелдері 
зәйтүн майымен араласқан көмірден немесе қара сары ұнтақтан жағып, 
қастарын майлады (сурет. 1.55). 

 

 
 1.55- сурет. Ежелгі Грек макияжы 

 
Ортағасырлық Еуропа Макияжы 
 
Косметиканы барлығы қолданған ежелгі Рим мен Грециядан 

айырмашылығы, Еуропада бұл артықшылық тек феодалдарға, басқаша 
айтқанда, жоғарғы санаттарға тиесілі болды. Шаруалар үшін үшін бұл 
мүмкін емес сән-салтанат болды. XII ғасырда Еуропа елдерінде косметика 
Барлық жерде қолданыла бастады. Оның құрамына табиғи ингредиенттер 
кірді, барлық дәрі-дәрмектерді тек фармацевттер мен дәрігерлер өндірді. 
Ерекше сұранысқа теріге күтім жасауға арналған құралдар ие болды . Бұл 
континентті шарпыған шешек індетіне  байланысты. Ауру адамның барлық 

тартымдылығын жоққа шығаратын теріге қорқынышты тыртық қалдырды. 
Орта ғасырлардағы Еуропа елдерінде сұлулықтың нақты канондары 
қалыптасты. Атап айтқанда, әдемі ханымның жоғары маңдайы, ұзын мойны, 
бозғылт беті және әлсін  көрінетін қасы болуы керек еді. 

Жоғарыда айтылғандай, орта ғасырларда бозғылт келбет құпталды. Бұл 
жоғары санаттағы ханымдар ешқашан ашық ауада жұмыс істемегендігімен 
түсіндіріледі, сондықтан қара тері шаруалардың, қарапайым адамдардың 
белгісі болып саналды. Ақсүйектер бозаруына қол жеткізу үшін арнайы негіз 
қажет болды. Көбінесе ол қорғасын ақ немесе ұн негізінде дайындалды. 
Кейбір жағдайларда кушәла осындай құралдың құрамына кірді, бұл әдемі 
ханымдардың да, олардың мырзаларының да бірнеше рет өліміне әкелді 
(сурет.1.56). 

 
1.56 –сурет. Орта ғасыр макияжы 

 
Ренессанс макияжы 
Осы кезеңде Франция мен Италияда сұлулық пен косметика өнері 

туралы алғашқы трактаттар пайда болды. Әр түрлі елдердегі ақындар 
сұлулық туралы трактаттар жазады және сыртқы түрін миллиметрге дейін 
тексеруге тырысады: "мұрынның ұзындығы еріннің ұзындығына тең, екі 
құлақ ашық ауызға тең, ал бас биіктігі дененің биіктігіне сегіз рет сәйкес 
келеді". Итальяндық монах А. Фиренцуола әйел сұлулығы туралы трактат 
жасады. Ол маңдайдың ені биіктіктен екі есе үлкен болуы керек деп жазды; 
жеңіл тегіс тері және өте тар емес көз айналасы. Қастар қара түсті, жібектей, 
ортасына қарай қалың, көздің ақтығы көкшіл, көздер жеткілікті үлкен және 
дөңес, қабақтар мен көз қуыстарында әрең көрінетін тамырлары бар ақ тері 
болуы керек, кірпіктер тым қара емес, еріндер тым жұқа болмауы керек және 
бір-біріне әдемі жатуы керек. Тістер тым өткір емес, піл сүйегі түстес болды. 
16 ғасырдағы Рафаэль, Леонардо Да Винчи, Веронес, Титянның итальяндық 
кескіндемесі трактатында сипатталған сұлулық идеалына сәйкес келетін 
сұлуларға таңдануға мүмкіндік береді. 

Италияның қала-штаттарында-Римде, Неапольде, Флоренцияда –  
арнайы парфюмерлік дүкендер пайда болды, онда олар "сұлулықты сақтау 
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үшін" барлық құралдарды сатты, бірақ көбінесе оларға улы компоненттер 
кірді. 300-ден астам косметикалық рецепті белгілі болды. Косметикада қызыл 
және ақ түстер басым болды. Бетті бояу үлкен өнерге айналды, оны әр әйел 
иеленуі керек еді. Флоренциялық адамдар бетті бояудағы ерекше шеберлікті 
көрсетті. Мереке күндері тіпті құрметті матрондар да осы өнерге жүгінді 
(сурет.1.57). Милан герцогинясы Екатерина Сфорза трактат жазды, ол бояу 
ережелерімен және макияж әдістерімен таныстырды. Әйелдерде де, 
еркектерде де ашық биік маңдай әдемі болып саналды. Сондықтан, олар 
сәнге сәйкес келетін сызықтардың тегістігін бұзбау үшін қастарын тіпті 
кірпіктерін жұлатын болды. Екатерина Медичи эстетикаға қатысты барлық 
затқа қызығушылық танытты, ол жақпа мен кремдер комбинацияларын 
зерттеуге көп уақыт бөлді. Кейінірек Франция патшайымы бола отырып, ол 
Флоренцияның ең жақсы парфюмерлерін өзімен бірге алып кетті. Сұлулық 
институтын бірінші болып ашқан сол және оның жақын досы еді. Осылайша, 
Италияда дүниеге келген Ренессанс адамның тәндік сұлулығына деген 
қызығушылығын қайтарды. Бірақ, болып жатқан өзгерістерге қарамастан, 
жеке гигиена әлі де көп дүниені қалады.  Маргарита Валуа (Марго) 
Патшайым әрдайым шашты тарауға керемет күш жұмсады, өйткені ол оны 
жиі жасамады және аптасына бір рет қана қолдарын жуатын болды. 

 

 
1.57- сурет. Ренессанс бейнесі 

 
XVIII ғасырдағы Франция макияжы 
XVIII ғасырдың макияжы ұнтақты қолдануға негізделген. Ол бетке, 

шашқа, париктерге өте тығыз қолданылған. Терінің ақтығын ерекшелеу үшін 
көк бояумен олар мөлдір тамырлар сияқты ұнтақтың үстіне боялған 
(сурет.1.58). 

Сол кездегі тағы бір ерекшелігі мең болды – әртүрлі мольдердің 
жасанды имитациясы. Олар әртүрлі қол жетімді қара маталардан меңдер 
жасады, кейінірек олар қара бояумен сурет сала бастады. Терінің ақтығын 
одан әрі баса көрсету үшін ханымдар қалың қастарды қара бояумен, 
ұнтақтың үстіне бояды, қызғылт, ерні ашық қызыл түсті. Ал, XVIII ғасырдың 
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үшін" барлық құралдарды сатты, бірақ көбінесе оларға улы компоненттер 
кірді. 300-ден астам косметикалық рецепті белгілі болды. Косметикада қызыл 
және ақ түстер басым болды. Бетті бояу үлкен өнерге айналды, оны әр әйел 
иеленуі керек еді. Флоренциялық адамдар бетті бояудағы ерекше шеберлікті 
көрсетті. Мереке күндері тіпті құрметті матрондар да осы өнерге жүгінді 
(сурет.1.57). Милан герцогинясы Екатерина Сфорза трактат жазды, ол бояу 
ережелерімен және макияж әдістерімен таныстырды. Әйелдерде де, 
еркектерде де ашық биік маңдай әдемі болып саналды. Сондықтан, олар 
сәнге сәйкес келетін сызықтардың тегістігін бұзбау үшін қастарын тіпті 
кірпіктерін жұлатын болды. Екатерина Медичи эстетикаға қатысты барлық 
затқа қызығушылық танытты, ол жақпа мен кремдер комбинацияларын 
зерттеуге көп уақыт бөлді. Кейінірек Франция патшайымы бола отырып, ол 
Флоренцияның ең жақсы парфюмерлерін өзімен бірге алып кетті. Сұлулық 
институтын бірінші болып ашқан сол және оның жақын досы еді. Осылайша, 
Италияда дүниеге келген Ренессанс адамның тәндік сұлулығына деген 
қызығушылығын қайтарды. Бірақ, болып жатқан өзгерістерге қарамастан, 
жеке гигиена әлі де көп дүниені қалады.  Маргарита Валуа (Марго) 
Патшайым әрдайым шашты тарауға керемет күш жұмсады, өйткені ол оны 
жиі жасамады және аптасына бір рет қана қолдарын жуатын болды. 

 

 
1.57- сурет. Ренессанс бейнесі 

 
XVIII ғасырдағы Франция макияжы 
XVIII ғасырдың макияжы ұнтақты қолдануға негізделген. Ол бетке, 

шашқа, париктерге өте тығыз қолданылған. Терінің ақтығын ерекшелеу үшін 
көк бояумен олар мөлдір тамырлар сияқты ұнтақтың үстіне боялған 
(сурет.1.58). 

Сол кездегі тағы бір ерекшелігі мең болды – әртүрлі мольдердің 
жасанды имитациясы. Олар әртүрлі қол жетімді қара маталардан меңдер 
жасады, кейінірек олар қара бояумен сурет сала бастады. Терінің ақтығын 
одан әрі баса көрсету үшін ханымдар қалың қастарды қара бояумен, 
ұнтақтың үстіне бояды, қызғылт, ерні ашық қызыл түсті. Ал, XVIII ғасырдың 

макияжы парфюмериямен аяқталды. Олар көбінесе дененің табиғи иісін 
"жасыру" үшін қолданылған. Парфюмерия – бұл XVIII ғасырдың өнертабысы 
және олар бірден ақсүйектер мен орта таптар арасында үлкен танымалдыққа 
ие болды. 

Кедей азаматтар, "ұнтақты" және "хош иісті" дворяндардан 
айырмашылығы, табиғи сұлулықты жақсы көрді, жеке гигиенаға көп уақыт 
бөлді. Мысалы, Ресейде бұл уақытта бүкіл халық арасында үлкен жетістікке 
жеткен моншалар болған. Батыс Еуропаның тұрғындары мен шаруа әйелдері 
су қоймаларында жазғы шомылуды жөн көрді. Шықпен жуыну теріге өте 
пайдалы деп саналды. Бетіндегі бөртпелердің барлық түрлерін болдырмау 
үшін олар әртүрлі шөптерден жасалған сумен жуынды, түймедақ инфузиясы 
ең танымал болып саналды. Табиғи қызаруды беру үшін қарапайым адамдар 
әртүрлі әдістерге жүгінді – беттерін қысып, оларды кесілген қызылшамен 
ысқылады. Қастарына қара түсті күйе арқылы берді. Көптеген әйелдер мен 
қыздар табиғи түрде "қызарып", жаяу жүрді. 

 

 
1.58- сурет. XVIII ғасырдағы Франция макияжы 

 
XIX ғасыр макияжы 
ХІХ ғасырда бозару сәнге айналды. Бетіндегі тірі қызару мен тотығу 

төмен санаттың белгісі болды, сондықтан ханымдар бүгінде бүкіл планетада 
миллиондаған әйелдер іздейтін – әдемі алтын тері реңіне жол бере алмады. 
Мрамордың бозғылт әсеріне  қол жеткізу үшін әйелдер косметиканы да, 
терінің ақтығын сақтаудың табиғи әдістерін де қолданды – күн сәулесінің 
болмауы. Кейінірек ағартатын ұнтақтың тығыз қабатын пайдаланбау үшін, 
ханымдар әртүрлі тәсілдерге барды, теріні киім немесе шляпалардың кең 
жамылғылардың астына жасырды, қолшатырлардың астына тығылды, тіпті 
күндізгі уақытта көшеде аз көрінуге тырысты, яғни күннің "зиянды" әсерінен.  
Мәрмәр өңді теріге қол жеткізудің кейбір тәсілдері күлкі немесе түсініксіздік 
тудырды. Мәселен, сәнгерлер тістерін сары бояумен бояды, сондықтан олар 
нәзік теріні одан әрі көлеңкелейді. Айтпақшы, бүгінгі күні әдеттегі 
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стоматологиялық қызмет болмаған жағдайда, әйелдердің тістері ақтықтан 
алыс болды, сондықтан сіз олардың бояғыштың әсерінен қандай болғанын 
елестете аласыз. Бұл фантасмагорияда тартымдылық идеалына жетудің басқа 
да таңқаларлық тәсілдері қолданылды. 
 

 
1.59 –сурет. XIX ғасырдағы әйел бейнесі 

 
Өнеркәсіптік косметиканың келуімен олар бет терісін ғана емес, 

қабақтарды, ерінді де бояй бастады. Біз білетін сүрме, көз бояуыштар, ерін 
далабының аналогтары пайда болды. Бірақ, жаңа игіліктер мен өркениеттің 
қолжетімділігіне қарамастан, көптеген ханымдар жарқын бояулармен 
эксперимент жасауға асықпады, табиғи көрініске артықшылық берді 
(Сур.1.59) [5]. 

 
1.5. Сұлулық индустриясының саласы туралы жалпы түсінік 
 
1.5.1. Сұлулық салонының құрылымы 
 
Сұлулық салонының типтік құрылымы: 
- шаштараз залы; 
- тырнақ қызметі бойынша шеберге арналған жұмыс аймағы; 
- педикюр бойынша маманға арналған кабинет. 
Сұлулық салонының кеңейтілген құрылымы: 
- косметолог кабинеті; 
- дене және бет косметологиясын бөлетін жеке кабинеттер; 
- тырнаққа қызмет көрсетуге арналған екі жұмыс аймағы (біреуі 

шаштараз залында маникюрге арналған, ал екіншісі (бөлек бөлмеде) ‒ 
тырнақтарды ұзарту және жобалау үшін; 

- әмбебап (эстетикалық күтімге жауапты) кабинет; 
-солярий. 
Сұлулық салонының классикалық бизнес құрылымының 

артықшылықтары бар: 
- минималды инвестициялар; 
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стоматологиялық қызмет болмаған жағдайда, әйелдердің тістері ақтықтан 
алыс болды, сондықтан сіз олардың бояғыштың әсерінен қандай болғанын 
елестете аласыз. Бұл фантасмагорияда тартымдылық идеалына жетудің басқа 
да таңқаларлық тәсілдері қолданылды. 
 

 
1.59 –сурет. XIX ғасырдағы әйел бейнесі 

 
Өнеркәсіптік косметиканың келуімен олар бет терісін ғана емес, 

қабақтарды, ерінді де бояй бастады. Біз білетін сүрме, көз бояуыштар, ерін 
далабының аналогтары пайда болды. Бірақ, жаңа игіліктер мен өркениеттің 
қолжетімділігіне қарамастан, көптеген ханымдар жарқын бояулармен 
эксперимент жасауға асықпады, табиғи көрініске артықшылық берді 
(Сур.1.59) [5]. 

 
1.5. Сұлулық индустриясының саласы туралы жалпы түсінік 
 
1.5.1. Сұлулық салонының құрылымы 
 
Сұлулық салонының типтік құрылымы: 
- шаштараз залы; 
- тырнақ қызметі бойынша шеберге арналған жұмыс аймағы; 
- педикюр бойынша маманға арналған кабинет. 
Сұлулық салонының кеңейтілген құрылымы: 
- косметолог кабинеті; 
- дене және бет косметологиясын бөлетін жеке кабинеттер; 
- тырнаққа қызмет көрсетуге арналған екі жұмыс аймағы (біреуі 

шаштараз залында маникюрге арналған, ал екіншісі (бөлек бөлмеде) ‒ 
тырнақтарды ұзарту және жобалау үшін; 

- әмбебап (эстетикалық күтімге жауапты) кабинет; 
-солярий. 
Сұлулық салонының классикалық бизнес құрылымының 

артықшылықтары бар: 
- минималды инвестициялар; 

- үлкен бөлмелер қажет емес (30-36 шаршы метрде өз қызметін сәтті 
жүргізетін бірқатар салондар бар.); 

- "Клиенттер үшін айқындық" – бұл тұжырым өзінің сәйкессіздігіне 
қарамастан, мағынаны дәл көрсетеді; 

- шағын штат: шағын қызметкерлерді басқару оңайырақ. Дегенмен, бұл 
барлығы артықшылықтар болып табылады. Сұлулық салоны мен осы типтегі 
құрылымның кемшіліктері әлдеқайда көп, әрі салмақты: 

- осы бизнес саласындағы жоғары бәсекелестік; 
- қызметтердің шектеулі ауқымы: сұлулық салоны эстетикалық 

қызметтерге жауап береді, ал кәсіби дәрігерлер косметология саласында 
жоғары табыс алады; 

- кепілдендірілген тұрақтылықтың болмауы (себебі бизнестің осы 
саласы халықтың табыс деңгейінің ауытқуына қатты тәуелді). Бұл бүгінгі 
күнге тікелей әсер ететін ең маңызды кемшіліктер. 

Нарықта салон бизнесінің бірнеше түрі бар. Мысалы, косметикалық 
орталық (КЦ) ‒ медициналық кәсіпорындардың негізгі түріне жатады. Жиі 
кездесетін қателіктердің бірі – "Сұлулық және денсаулық орталығы" немесе 
"сұлулық орталығы" сияқты атауларды бәсекелестерден ерекшелеу үшін 
қолдану. "Орталық" деген жазу пайда болған кезде клиентпен түпсана 
деңгейінде клиникамен немесе ғылыми зертханамен қауымдастық жұмыс 
істейді. Нәтижесінде ол келіп, білікті дәрігерді көргісі келеді және қарапайым 
сұлулық салонына түседі. Нәтижесінде сенімі ақталмаған клиентті автоматты 
түрде жоғалту.. Сонымен қатар, мұндай кәсіпорындар барлық сұлулық 
салондарының жаппай үлесінің шамамен 3-5% құрайтынын атап өткен жөн. 
Косметикалық орталықтың стандартты құрылымы: 

- бет косметологиясы бойынша қызметтер; 
- фигураны түзету бойынша қызметтер; 
- подология кабинеті; 
- Дерматокосметология саласындағы қызметтер; 
- эстетикалық күтім бойынша қызметтер; 
- емшара кабинеті; 
- консультациялық бөлімше. 
Кеңейтілген құрылым: 
- нақты бөлімшенің әрбір қызмет тобына (сұлулық салоны 

құрылымында) жеке кабинет беріледі; 
- консультациялық-диагностикалық бөлім; 
- Пластикалық хирургия; 
- лазерлік медицина бөлімі. 
Косметикалық орталықтың артықшылықтары: 
- көрінетін жоғары нәтиже (орталықта медициналық қызметтер 

көрсетіледі, олар сұлулық салонының бизнес құрылымының жұмысында ең 
тиімді болып саналады, өйткені әлеуетті клиенттер көрінетін нәтижеге дайын 
төлейді); 

- төмен бәсекелестік; 
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- қызметкерлерді басқару оңайырақ (дәрігерлер тәртіп пен 
бағыныстылықты сақтайды); 

- өзгерістерге төзімді (медициналық ұйымдар әрдайым өзгерістерге 
қатысты тұрақты болды). 

Косметикалық орталықтың кемшіліктері: 
- үлкен инвестициялар қажет, өйткені жақсы медициналық жабдықтар 

қымбат; 
- шағын бөлме, сұлулық салонының қарапайым құрылымындағыдай, 

мұнда жұмыс істемейді (сізге кем дегенде 60 шаршы метр қажет); 
- заңды жауапкершілік: маңызды қызметтерді тұтынушылар сынға 

алуы мүмкін және наразылық сотта қаралуы керек; 
- келушілер кәсіпорынның қандай қызмет көрсететінін түсінбейді 

(клиенттердің көпшілігі мезотерапия және дермобразия туралы алғаш 
естиді); 

- трихология сөзі трихомониазбен ауыратын адамдарда жиі кездеседі); 
- бас дәрігердің жеке басының әсері ("эстетиктер" көшбасшы болмауы 

керек, ал дәрігерлер онсыз мүмкін емес). 
Сұлулық индустриясының жергілікті кәсіпорны (шың). 
Кәсіпорынның бұл түрі сәл өзгеше бизнеске жатады. Бұл жағдайда 

жаппай үлес анықталмайды, өйткені ол сұлулық салондары құрылымының 
үш негізгі түрінің бірімен ұсынылған: кешен, сұлулық орталығы немесе 
сұлулық салоны. Шыңды ұйымдастыру негізгі бизнестің құрылымына 
байланысты өз ерекшеліктерін қалыптастырады: 

1. Спорт клубы құрылымының ішінде: 
- спорт клубының сыныбына сай болу үшін қатаң шарттарды сақтау; 
- спорт клубында қолданылатын бағдарламалық жасақтамамен жұмыс 

істеу (әйтпесе клиенттердің жазбасын бақылау мүмкін болмайды); 
- спорт клубы ұжымымен тұрақты тренингтер (әрбір қызметкер 

қызметтерді дұрыс және түсінікті түсіндіре білуі және сұлулық салоны 
құрылымының схемасын түсінуі үшін);); 

- клубпен бірлескен маркетингтік акциялар (кейбір жалпы 
жазылымдар, дисконттық бағдарламалар және т.б. құру). 

2. Шың элиталық дүкен құрылымының бөлігі болуы мүмкін (косметика 
және парфюмерия дүкені немесе тар бағыттағы дүкен, мысалы, "денеде" 
адамдар үшін эксклюзивті элиталық киім»): 

- өнімге еркін қол жетімділікті қамтамасыз ететін дүкен – бұл керемет 
нұсқа, өйткені ол брендтермен жалпы шешімдердің ұзақтығы мен жиілігін 
арттырады; іске кезең-кезеңмен енгізу (алдымен дүкен, ал 3-5 айдан кейін - 
шыңы): дүкеннің міндеті – сұлулық салонын құруға болатын клиенттік 
базаны қалыптастыру; 

- ұжымды бірден екі бағытта оқыту: сатушы және әкімші 
(қызметкерлер кестеге сәйкес әкімші және сатушы рөлінде өздерін сынап 
көреді). Осылайша, клиент кез келген жұмысшыдан қажетті ақпаратты ала 
алады, өйткені ол кәсіпорынның құрылымын түсінеді және осы салада 
жеткілікті құзыретке ие болады. 
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- қызметкерлерді басқару оңайырақ (дәрігерлер тәртіп пен 
бағыныстылықты сақтайды); 

- өзгерістерге төзімді (медициналық ұйымдар әрдайым өзгерістерге 
қатысты тұрақты болды). 

Косметикалық орталықтың кемшіліктері: 
- үлкен инвестициялар қажет, өйткені жақсы медициналық жабдықтар 

қымбат; 
- шағын бөлме, сұлулық салонының қарапайым құрылымындағыдай, 

мұнда жұмыс істемейді (сізге кем дегенде 60 шаршы метр қажет); 
- заңды жауапкершілік: маңызды қызметтерді тұтынушылар сынға 

алуы мүмкін және наразылық сотта қаралуы керек; 
- келушілер кәсіпорынның қандай қызмет көрсететінін түсінбейді 

(клиенттердің көпшілігі мезотерапия және дермобразия туралы алғаш 
естиді); 

- трихология сөзі трихомониазбен ауыратын адамдарда жиі кездеседі); 
- бас дәрігердің жеке басының әсері ("эстетиктер" көшбасшы болмауы 

керек, ал дәрігерлер онсыз мүмкін емес). 
Сұлулық индустриясының жергілікті кәсіпорны (шың). 
Кәсіпорынның бұл түрі сәл өзгеше бизнеске жатады. Бұл жағдайда 

жаппай үлес анықталмайды, өйткені ол сұлулық салондары құрылымының 
үш негізгі түрінің бірімен ұсынылған: кешен, сұлулық орталығы немесе 
сұлулық салоны. Шыңды ұйымдастыру негізгі бизнестің құрылымына 
байланысты өз ерекшеліктерін қалыптастырады: 

1. Спорт клубы құрылымының ішінде: 
- спорт клубының сыныбына сай болу үшін қатаң шарттарды сақтау; 
- спорт клубында қолданылатын бағдарламалық жасақтамамен жұмыс 

істеу (әйтпесе клиенттердің жазбасын бақылау мүмкін болмайды); 
- спорт клубы ұжымымен тұрақты тренингтер (әрбір қызметкер 

қызметтерді дұрыс және түсінікті түсіндіре білуі және сұлулық салоны 
құрылымының схемасын түсінуі үшін);); 

- клубпен бірлескен маркетингтік акциялар (кейбір жалпы 
жазылымдар, дисконттық бағдарламалар және т.б. құру). 

2. Шың элиталық дүкен құрылымының бөлігі болуы мүмкін (косметика 
және парфюмерия дүкені немесе тар бағыттағы дүкен, мысалы, "денеде" 
адамдар үшін эксклюзивті элиталық киім»): 

- өнімге еркін қол жетімділікті қамтамасыз ететін дүкен – бұл керемет 
нұсқа, өйткені ол брендтермен жалпы шешімдердің ұзақтығы мен жиілігін 
арттырады; іске кезең-кезеңмен енгізу (алдымен дүкен, ал 3-5 айдан кейін - 
шыңы): дүкеннің міндеті – сұлулық салонын құруға болатын клиенттік 
базаны қалыптастыру; 

- ұжымды бірден екі бағытта оқыту: сатушы және әкімші 
(қызметкерлер кестеге сәйкес әкімші және сатушы рөлінде өздерін сынап 
көреді). Осылайша, клиент кез келген жұмысшыдан қажетті ақпаратты ала 
алады, өйткені ол кәсіпорынның құрылымын түсінеді және осы салада 
жеткілікті құзыретке ие болады. 

3. Тұрғын үй кешеніне тұрмыстық қызмет көрсету аймағының 
құрылымындағы сұлулық салоны: 

-тұрғын үй құрылысының иелері үшін мұндай ұсыныс өте тиімді, 
өйткені бұл бизнестің өз құрылымында болуына байланысты тұрғын үй құны 
айтарлықтай артады; 

- құрылыс кезеңінде объектіні табу және кәсіпорын үшін бөлмені 
алдын-ала жоспарлау өте жақсы нұсқа болады; 

- кешеннің тұрғындары кәсіпорынның клиенттік базасының 90%-ын 
құрайды; 

- кешеннің ішінде жарнамалық және маркетингтік науқандарды 
ойластыруға болады; 

-шартта орындар қай жерде орналасатынын, сондай-ақ жарнама қандай 
нысанда қолданылатынын, яғни ол плакаттар, стендтер немесе басқа нәрсе 
бола ма, міндетті түрде көрсету. 

4. Сонымен қатар, сіз сұлулық салонын қонақ үй кешендерінің 
құрылымына орналастыра аласыз. 

Бір кәсіпорын белгілі бір қызмет үшін жауап береді 
Студия шаш үлгісі. Танымал тұлға оқушылармен жұмыс жасайтын 

керемет ұсыныс. Жұлдыздың міндеті – клиенттердің ағымын қамтамасыз ету, 
ал студенттер ассистенттердің жұмысымен айналысады және өздері үшін 
тәжірибе жинайды. Егер жұлдыз жобадан кеткісі келсе, онда компания 
күйрейді деп күтеді. Сондықтан, сұлулық салонының бизнес құрылымының 
тең иесі жұлдыздың өзі болған кезде өте жақсы нұсқа болады. 

Кешенді пішінді түзету орталығы. Фигураны сапалы түзету үлкен 
сұранысқа ие, бірақ оның өзіндік нюанстары бар. Ең алдымен, айтарлықтай 
инвестициялар қажет (жоғары тиімді жабдықтар жиынтығы). Кәсіпорынның 
жұмысы мен жетістігі әдістердің тиімділігіне байланысты болады. Сондай-
ақ, күрделі түзету бойынша мамандарды іздеу үлкен проблема болады. 

"Барлық аяқтар үшін" орталығы аяқтармен байланысты 
мәселелерді шешеді. Подолог мамандар сүйел, өскен  тырнақ, саңырауқұлақ 
зақымдануы және т.б.жұмыс жасайды. Мұндай кәсіпорын мегаполис үшін 
оңтайлы болады. Біріншіден, адамдардың үлкен ағымы, екіншіден, көптеген 
адамдар тар мамандандырылған ұйымдарды таңдайды. 

Тотығу студиясы (бәсекелестеріне тікелей тәуелді). Егер сіз олардың 
желісін жасасаңыз, бұл моно кәсіпорын жақсы жұмыс істейді. Негізгі 
кемшіліктер – қатал бәсекелестік және тұрақтылықтың болмауы. 

Егер сіз жоғары деңгейлі мамандарды тауып, жарнамалық науқанды 
дұрыс жүргізсеңіз, тырнақ дизайн студиясы сәтті болады. Сіздің 
кәсіпорныңыздың өмірі осы факторларға байланысты болады. 

Экспресс-қызметтер салоны. Белгілі бір уақыт бөлінеді, мысалы, 60 
минут, ол үшін клиент бірден үш қызметті орындайды. Бұл шаштараз немесе 
косметолог, маникюр, педикюр таңдауы мүмкін. Мұндай салондар нақты 
уақыт кестесі бар адамдар арасында танымал. Әдетте, бұл бизнесмендер мен 
бизнесвумендер. 
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СПА кәсіпорындары. Нарықтың бұл сегменті тез дамып келеді. СПА 
кәсіпорындары мен сұлулық салондарының құрылымы ұқсас. Алайда, 
біріншісінде олар әлі де арнайы қызметтерге назар аударады. Мысалы, олар 
адамның энергетикалық әлеуетін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін 
релаксация мен оңалтуды ұсынады. Қазіргі уақытта ең танымал түрлері: 1. 
Сұлулық пен денсаулық орталығында гидротерапияға жауап беретін «SPA 
ZONE». Ол шамамен 50 шаршы метрді алып жатыр. Бұл әдетте үш 
біріктірілген бөлме: дайындық аймағы (демалыс және киім ауыстыратын 
бөлме), су процедуралары (душ, ванна, орау) және ванна бөлмесі. 2. "DAY 
SPA" ‒ мегаполис үшін нұсқа (рәсімдер уақыттың жеткілікті қорын көздейді, 
яғни күні бойы белгілі бір қызметтер кешені жүргізіледі). Мұнда 300 шаршы 
метрден бастап үлкен бөлме қажет,  ал оңтайлы – 1000 м. Бұдан басқа, 
қызметтерді төлеу үшін 300 у.е. талап етіледі. Санаторий – қала маңындағы 
орталықтардың әртүрлі түрлері. Алайда, бұл жылжымайтын мүлікке үлкен 
инвестицияларды және жабдыққа үлкен шығындарды қажет етеді. Сұлулық 
салонын ашқан кезде оны ыңғайлы басқару жүйесімен жабдықтаңыз [9]. 

 
1.5.2. Шаштараз қызметтерін ұсыну бойынша кәсіпорындардың 

қызметі 
 
Қазіргі қарқынды дамып келе жатқан әлем экономикалық қызметтің 

кейбір салаларының өсуі үшін жаңа перспективалар ашады. Осындай 
салалардың бірі – қызмет көрсету саласы. Бұл саланың дамуы көптеген 
факторларға байланысты. Бұл халықтың жалпы өмір сүру деңгейінің 
жақсаруы, соның салдарынан әртүрлі қызметтерге ақы төлеуге қаражаттың 
пайда болуы; және халықтың өмір сүру қарқынының артуы, өзіне-өзі қызмет 
көрсетуге уақыттың жетіспеуі; және, әрине, білікті кәсіби қызметке 
қажеттіліктің өсуі. 

Қызмет көрсету саласының ең жарқын өкілі-тұрмыстық қызмет 
көрсету. Тұрмыстық қызметтерді өндіру мен көрсетуде бірінші орынды 
шаштараз қызметтерін көрсететін кәсіпорындар алады. 

Кәсіпкерлік қызметтің басқа түрлерімен салыстырғанда шаштараз 
саласының тартымдылығы жоғары. Кәсіпкерлер қаланың ең шалғай 
аудандарында да шаштараз ашуға дайын. Бұл шаштараз және косметикалық 
қызметтер тұрмыстық қызмет көрсету саласындағы ең тиімді қызметтердің 
бірі болып табылады. 

Шаштараз қызметтерінің жалпы сипаттамасы. 
Шаштараз кәсіпорындары әртүрлі қажеттіліктерді қанағаттандыратын 

халыққа қызмет көрсетумен айналысады, сондықтан бұл кәсіпорындар 
қызмет көрсету саласына жатады. 

Қызмет көрсету саласы – әлемдік экономиканың неғұрлым тиімді және 
жылдам дамып келе жатқан саласы. Қазіргі уақытта қандай да бір дәрежеде 
қызмет көрсетумен айналыспайтын немесе осы салаға қатысы жоқ 
кәсіпорындар іс жүзінде жоқ. 
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СПА кәсіпорындары. Нарықтың бұл сегменті тез дамып келеді. СПА 
кәсіпорындары мен сұлулық салондарының құрылымы ұқсас. Алайда, 
біріншісінде олар әлі де арнайы қызметтерге назар аударады. Мысалы, олар 
адамның энергетикалық әлеуетін қалпына келтіруге мүмкіндік беретін 
релаксация мен оңалтуды ұсынады. Қазіргі уақытта ең танымал түрлері: 1. 
Сұлулық пен денсаулық орталығында гидротерапияға жауап беретін «SPA 
ZONE». Ол шамамен 50 шаршы метрді алып жатыр. Бұл әдетте үш 
біріктірілген бөлме: дайындық аймағы (демалыс және киім ауыстыратын 
бөлме), су процедуралары (душ, ванна, орау) және ванна бөлмесі. 2. "DAY 
SPA" ‒ мегаполис үшін нұсқа (рәсімдер уақыттың жеткілікті қорын көздейді, 
яғни күні бойы белгілі бір қызметтер кешені жүргізіледі). Мұнда 300 шаршы 
метрден бастап үлкен бөлме қажет,  ал оңтайлы – 1000 м. Бұдан басқа, 
қызметтерді төлеу үшін 300 у.е. талап етіледі. Санаторий – қала маңындағы 
орталықтардың әртүрлі түрлері. Алайда, бұл жылжымайтын мүлікке үлкен 
инвестицияларды және жабдыққа үлкен шығындарды қажет етеді. Сұлулық 
салонын ашқан кезде оны ыңғайлы басқару жүйесімен жабдықтаңыз [9]. 

 
1.5.2. Шаштараз қызметтерін ұсыну бойынша кәсіпорындардың 

қызметі 
 
Қазіргі қарқынды дамып келе жатқан әлем экономикалық қызметтің 

кейбір салаларының өсуі үшін жаңа перспективалар ашады. Осындай 
салалардың бірі – қызмет көрсету саласы. Бұл саланың дамуы көптеген 
факторларға байланысты. Бұл халықтың жалпы өмір сүру деңгейінің 
жақсаруы, соның салдарынан әртүрлі қызметтерге ақы төлеуге қаражаттың 
пайда болуы; және халықтың өмір сүру қарқынының артуы, өзіне-өзі қызмет 
көрсетуге уақыттың жетіспеуі; және, әрине, білікті кәсіби қызметке 
қажеттіліктің өсуі. 

Қызмет көрсету саласының ең жарқын өкілі-тұрмыстық қызмет 
көрсету. Тұрмыстық қызметтерді өндіру мен көрсетуде бірінші орынды 
шаштараз қызметтерін көрсететін кәсіпорындар алады. 

Кәсіпкерлік қызметтің басқа түрлерімен салыстырғанда шаштараз 
саласының тартымдылығы жоғары. Кәсіпкерлер қаланың ең шалғай 
аудандарында да шаштараз ашуға дайын. Бұл шаштараз және косметикалық 
қызметтер тұрмыстық қызмет көрсету саласындағы ең тиімді қызметтердің 
бірі болып табылады. 

Шаштараз қызметтерінің жалпы сипаттамасы. 
Шаштараз кәсіпорындары әртүрлі қажеттіліктерді қанағаттандыратын 

халыққа қызмет көрсетумен айналысады, сондықтан бұл кәсіпорындар 
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айтқанда, бұл материалдық нысанда емес, қызмет түрінде берілетін игілік. 
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сияқты аралық сатып алушылар тұтынатын қызметтер болып 
табылатындығымен анықталады.  

Ұйым ішіндегі бөлімшелердің үйлесімділігі мен өзара әрекеті 
әкімшілік-басқару шаралары негізінде ғана емес, сонымен қатар қызмет 
көрсету модельдері негізінде де артады. Өкінішке орай, әлемдік тәжірибеде 
мұндай қызмет моделі ғана қалыптасады, бірақ оның ішкі логикасы мен 
тиімділігі қазірдің өзінде көрініп тұр. Әзірге оның жеке компоненттері ғана 
пайда болады, бірақ барлық элементтердің толық орналаспауымен алынған 
нәтижелер ұйымдарды қызметтің дәстүрлі модельдерін қайта қарауға мәжбүр 
етеді. 

Қызмет көрсету индустриясының кеңдігі мен әртүрлілігі қызметтердің 
әртүрлі секторларында қызмет көрсету саласына тән жалпы заңдылықтарды 
анықтау мүмкіндігін қиындатады. Мысалы, қызметтің қасиеттері "қызмет 
саласындағы стандарттау және сертификаттау" кітабында сипатталған: 

* қызметтер – бұл қызмет көрсету процесі мен қызмет нәтижесін 
тұтынудың үйлесімі; 

* қызметтер объектіге және нәтижеге қарай материалдық және 
материалдық емес болып бөлінеді; 

* көптеген жағдайларда қызметтің субъектісі (орындаушысы) жеке 
кәсіпкер немесе шағын кәсіпорын болып табылады; 

* көптеген жағдайларда тұтынушы (адам) қызмет көрсету объектісі 
болып табылады және (немесе) оны көрсету процесіне тікелей қатысады; 

* қызмет көрсету және тұтыну бір мезгілде болуы мүмкін; 
* әдетте, қызмет көрсету мен тұтынудың жеке сипатына ие; 
* қызмет көрсету саласында қол еңбегінің үлесі жоғары, оның сапасы 

қызметкерлердің шеберлігіне байланысты; 



78

* қызметті орындаушы, әдетте, қызмет нәтижесінің иесі болып 
табылмайды; 

* қызметтер жергілікті, тасымалданбайтын, аймақтық сипатқа ие болуы 
мүмкін; 

* қызметтер сақталмауы мүмкін. 
Бұл тізім анық емес және толық емес, бірақ ол қызметтің қасиеттерін 

сипаттау кезінде ескертулердің қажеттілігін жақсы көрсетеді. Бұл жағдайда 
кейбір қасиеттер "әдетте", "көптеген жағдайларда", "болуы мүмкін" және т. б. 
ескертулермен бірге жүретінін байқауға болады. 

Бүгінгі таңда қызмет анықтамаларында және оның қасиеттерінде бірлік 
жоқ, бұған бірнеше себеп бар. 

Негізгі себептердің бірі – қызметтер деп атауға болатын іс-әрекеттер 
көптеген және әр түрлі, сол әрекеттер бағытталған объектілер сияқты. 
Көбінесе тауарларды сатып алу ілеспе қызметтермен бірге жүреді, ал барлық 
дерлік қызметтерді сатып алу ілеспе тауарлармен бірге жүреді. 

Келесі себеп – ресми статистика бұл әрекеттерді қызметтердің бір 
класына біріктіреді. Зерттеушілер ресми статистика тіркейтін құбылыстарда 
ортақ құбылысты іздейді. 

"Қызмет" анықтамасын іздеудің күрделілігінің үшінші себебі – қызмет 
зерттеушісі қызмет жеткізушісінің және/немесе тұтынушының қалауына 
байланысты шекаралары өзгеретін икемді объектімен айналысады. 
Материалдық тауарлар оңай қызмет бола алады. Физикалық заттар 
жиынтығы мен Орындаушының қызмет көрсетуші персоналының бірқатар 
іс-әрекеттері бар бір объектіні тұтынушы материалдық тауар ретінде де, 
қызмет ретінде де қарастыруы мүмкін [9]. 

 
1.5.3. Тәжірибелік жұмыстар 
 
№ 1 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: геометриялық денелер мен күрделі нысандарды 

салу. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: геометриялық денелер мен күрделі 

нысандардың құрылысын үйрену. 
Жұмысқа арналған материалдар: қағаз ватман, әртүрлі жұмсақ 

графитті қарапайым қарындаштар, өшіргіш, түймелер. 
Кубтың әртүрлі позицияларына қарастырып, олардың біреуін 

табиғаттан шығарамыз. Текшені горизонт сызығының астына, бұрыштық 
позицияға қойып, жоғарғы сол жақ көзқарас үш бетті көруге мүмкіндік 
беретін етіп бұраңыз –  жоғарғы, сол және оң. 

Суреттің құрылысы қағазға текшенің жалпы өлшемдерін қолданудан 
басталады. Бұл жағдайда негізгі пропорция белгіленеді, яғни бүкіл биіктіктің 
текшенің бүкіл еніне қатынасы. Содан кейін бүйірлік беттердің еніне мұқият 
қарап (оң жақ бет сол жаққа қарағанда тар), біз бір беттің екіншісінен 
қаншалықты кіші екенін анықтаймыз және оны текшенің еніне тік соққымен 
белгілейміз. Бұл алдыңғы тік қабырғаның орналасуы болады (бірінші 
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ортақ құбылысты іздейді. 

"Қызмет" анықтамасын іздеудің күрделілігінің үшінші себебі – қызмет 
зерттеушісі қызмет жеткізушісінің және/немесе тұтынушының қалауына 
байланысты шекаралары өзгеретін икемді объектімен айналысады. 
Материалдық тауарлар оңай қызмет бола алады. Физикалық заттар 
жиынтығы мен Орындаушының қызмет көрсетуші персоналының бірқатар 
іс-әрекеттері бар бір объектіні тұтынушы материалдық тауар ретінде де, 
қызмет ретінде де қарастыруы мүмкін [9]. 

 
1.5.3. Тәжірибелік жұмыстар 
 
№ 1 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: геометриялық денелер мен күрделі нысандарды 

салу. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: геометриялық денелер мен күрделі 

нысандардың құрылысын үйрену. 
Жұмысқа арналған материалдар: қағаз ватман, әртүрлі жұмсақ 

графитті қарапайым қарындаштар, өшіргіш, түймелер. 
Кубтың әртүрлі позицияларына қарастырып, олардың біреуін 

табиғаттан шығарамыз. Текшені горизонт сызығының астына, бұрыштық 
позицияға қойып, жоғарғы сол жақ көзқарас үш бетті көруге мүмкіндік 
беретін етіп бұраңыз –  жоғарғы, сол және оң. 

Суреттің құрылысы қағазға текшенің жалпы өлшемдерін қолданудан 
басталады. Бұл жағдайда негізгі пропорция белгіленеді, яғни бүкіл биіктіктің 
текшенің бүкіл еніне қатынасы. Содан кейін бүйірлік беттердің еніне мұқият 
қарап (оң жақ бет сол жаққа қарағанда тар), біз бір беттің екіншісінен 
қаншалықты кіші екенін анықтаймыз және оны текшенің еніне тік соққымен 
белгілейміз. Бұл алдыңғы тік қабырғаның орналасуы болады (бірінші 

жоспар), онда біз текшенің биіктігін көзбен дәлдеп, алдыңғы жиектің төменгі 
негізінен бастап көлденең жиектердің көрінетін беткейлерін белгілейміз 
(сурет.1.60). 

Суретте көлденең сызықтардың тереңдігіне енетін көлбеулерді дұрыс 
анықтау өте маңызды міндет, текшенің бүйір беттерін бейнелеудегі ең қиын 
кезең. Көлденең сызықтардың перспективасын дұрыс беру үшін алдымен 
көру әдісі қолданылады. Ол үшін қарындаш көлденең ұсталады, оны көздің 
бағытына перпендикуляр орналастырады. Осы позициядағы қарындашты 
табиғат сызығымен көрнекі түрде біріктіре отырып, біз қарындаштың 
контурына қатысты оң және сол жақ беттердің төменгі көлденең жиектерінен 
пайда болған бұрыштардың мөлшерін анықтаймыз. 

  
1.60- сурет. Текшенің сызықты-конструктивті құрылысы 

 
Цилиндрді біркелкі  жазықтыққа тігінен қойыңыз. 
Цилиндрдің биіктігінің еніне қатынасын анықтағаннан кейін оның 

негізгі пропорциясын жеңіл соққылармен белгілеу керек. Содан кейін тік 
сызық сызыңыз – цилиндр симметриясының осі. Біз онымен бірге 
цилиндрдің бүйірлік түзілуін белгілейміз. Сызылған сызықтардың бағыты 
мен түзілуін тексеріңіз. Ортаңғы сызықта біз жоғарғы базаның енін, ал 
төменгі базаның енін орналастырамыз. Жоғарғы базаның ені цилиндрдің 
қалыңдығына қанша рет сәйкес келетінін және төменгі базаның ені қанша 
үлкен екенін тексереміз (сурет.1.61). 

 

 
1.61- сурет. Цилиндрдің сызықты және құрылымдық құрылысы 
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Біз конусты көкжиек деңгейінен төмен қоямыз және тігінен орналасқан 

форматта оның негізгі пропорциясын атап өтеміз. Көмекші сызық сызыңыз – 
конустың айналу осі және оған конустың түбінің шыңы мен енін ‒ эллипстің 
кіші осінің екі нүктесін көрсетіңіз. Экстремалды түзілімдерді мұқият қарап, 
эллипстің негізгі осінің тік көлденең сызықта орналасқан тағы екі тірек 
нүктесін табамыз. Біз бұл сызықтың базаның төменгі нүктесінен қандай 
қашықтықта екенін тексереміз, яғни. бізге ең жақын базаның жартысы не 
екенін және алыста екенін анықтаймыз. Төрт тірек нүктесінде біз конустың 
негізін, экстремалды түзетін және тақырып жазықтығын тартамыз. 
Контурдың әртүрлі қалыңдығын қолдана отырып, конустың сызықтық 
сызбасын көлемді етіп жасаймыз. Жарықтың бағытын (жоғарғы сол жақ) 
тексеріп, жарық пен көлеңке шекарасын сызыңыз. Біз көлеңкенің енін 
конустың негізінде сызып, оны конустың жоғарғы жағымен түзу сызықпен 
байланыстырамыз. Осы шекараның базамен қиылысу нүктесінен біз құлаған 
көлеңкенің жақын бөлігін түзу сызықпен көрсетеміз, оның соңғы нүктесін 
(конус шыңының проекциясы) табамыз және одан көлеңке үшбұрышының 
алыс жағын сызамыз. Біз барлық бөліктердің жарықтығын салыстырамыз 
және олардың тоникалық қатынастарын анықтай отырып, цилиндр 
суреттегідей конус пен көлеңкенің бетін жеңіл көлеңкемен көлеңкелейміз. 
Конустың бетіндегі дененің көлеңкесі көлбеу генератрицаның бойында 
орналасқан. Конустың жоғарғы жағына жақындаған сайын хиароскуроның 
пішіні мен элементтерімен бірге тұрақты тарылу жүреді. Олардың 
әрқайсысын шыңға жақын конустың ең тар бөлігінде де дұрыс беру керек 
(сурет.1.62). Әрі қарай, конустың тоналды сызбасы цилиндр тәрізді ретпен 
орындалады. 1.63-суретте конустың аяқталған реңкі көрсетілген. 

 

  
1.62- сурет. Конустың сызықты-

конструктивті құрылысы 
 1.63- сурет. Конустың тоналды 

бейнесі 
 
Дөңгелек пішін келесідей бейнеленген. Алдымен доптың 

пропорциялары кейінге қалдырылады, содан кейін шаршы салынады, оның 
диагональдары шеңбердің ортасын табады. Әрі қарай, шеңбер доғасына 
жататын төрт шеткі тірек нүктесін беретін тік және көлденең сызықтар 
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Біз конусты көкжиек деңгейінен төмен қоямыз және тігінен орналасқан 

форматта оның негізгі пропорциясын атап өтеміз. Көмекші сызық сызыңыз – 
конустың айналу осі және оған конустың түбінің шыңы мен енін ‒ эллипстің 
кіші осінің екі нүктесін көрсетіңіз. Экстремалды түзілімдерді мұқият қарап, 
эллипстің негізгі осінің тік көлденең сызықта орналасқан тағы екі тірек 
нүктесін табамыз. Біз бұл сызықтың базаның төменгі нүктесінен қандай 
қашықтықта екенін тексереміз, яғни. бізге ең жақын базаның жартысы не 
екенін және алыста екенін анықтаймыз. Төрт тірек нүктесінде біз конустың 
негізін, экстремалды түзетін және тақырып жазықтығын тартамыз. 
Контурдың әртүрлі қалыңдығын қолдана отырып, конустың сызықтық 
сызбасын көлемді етіп жасаймыз. Жарықтың бағытын (жоғарғы сол жақ) 
тексеріп, жарық пен көлеңке шекарасын сызыңыз. Біз көлеңкенің енін 
конустың негізінде сызып, оны конустың жоғарғы жағымен түзу сызықпен 
байланыстырамыз. Осы шекараның базамен қиылысу нүктесінен біз құлаған 
көлеңкенің жақын бөлігін түзу сызықпен көрсетеміз, оның соңғы нүктесін 
(конус шыңының проекциясы) табамыз және одан көлеңке үшбұрышының 
алыс жағын сызамыз. Біз барлық бөліктердің жарықтығын салыстырамыз 
және олардың тоникалық қатынастарын анықтай отырып, цилиндр 
суреттегідей конус пен көлеңкенің бетін жеңіл көлеңкемен көлеңкелейміз. 
Конустың бетіндегі дененің көлеңкесі көлбеу генератрицаның бойында 
орналасқан. Конустың жоғарғы жағына жақындаған сайын хиароскуроның 
пішіні мен элементтерімен бірге тұрақты тарылу жүреді. Олардың 
әрқайсысын шыңға жақын конустың ең тар бөлігінде де дұрыс беру керек 
(сурет.1.62). Әрі қарай, конустың тоналды сызбасы цилиндр тәрізді ретпен 
орындалады. 1.63-суретте конустың аяқталған реңкі көрсетілген. 

 

  
1.62- сурет. Конустың сызықты-

конструктивті құрылысы 
 1.63- сурет. Конустың тоналды 

бейнесі 
 
Дөңгелек пішін келесідей бейнеленген. Алдымен доптың 

пропорциялары кейінге қалдырылады, содан кейін шаршы салынады, оның 
диагональдары шеңбердің ортасын табады. Әрі қарай, шеңбер доғасына 
жататын төрт шеткі тірек нүктесін беретін тік және көлденең сызықтар 

сызыңыз. Тағы төрт нүкте шаршының диагоналінде болады және олардың 
әрқайсысы шеңбердің ортасынан оның радиусы қашықтықта болады. Қысқа, 
біркелкі иілген доғалар алынған нүктелер арқылы жүзеге асырылады, содан 
кейін олар шеңберге тегіс қосылады. Шардың көлемін жарық пен көлеңке 
үйлесімі, ең алдымен кішкене нүктемен жеткізу үшін біз жарықты – шардың 
ең жарықтандырылған бөлігін (жарқырау) белгілейміз. Доптың ортасы 
арқылы экваторға жарық сәулелеріне перпендикуляр түзу сызық сызыңыз. 
Егер сіз допты экватор бойымен кесіп, оның жоғарғы жартысын алып 
тастасаңыз, біз дөңгелек бөлімді көреміз, ол болашақта эллипс болып 
көрінеді. Екі соққы ‒ доғалар осы эллипстің енін белгілейді. Эллипсті 
сызыңыз, ол жарық пен шардың көлеңкесінің бейнесі болады. Жарық пен 
көлеңке шекарасы түзу болатын цилиндрлік және конустық беттерден 
айырмашылығы, шардың сфералық бетінде бұл шекара қисық болады. 
Эллипстің үлкен осі экватор болады, Кіші ось экваторға перпендикуляр және 
центр арқылы өтетін түзу болады. Жоғарғы жарық көзінен берілетін көлеңке 
эллиптикалық пішінге ие болады, оны сызыңыз. Жарық пен көлеңке 
үйлесімінің барлық негізгі элементтері орын тапты (сурет.1.64). Көлеңке 
шекарасының көрінбейтін бөлігін және басқа көмекші сызықтарды өшіріп, 
шардың көлемді пішінін соққылармен модельдеуге көшеміз. 

Табиғаттың барлық жеңілдіктерін ең қараңғыдан жарыққа дейін ретке 
келтіре отырып, біз тональды шкаланы аламыз, оған сәйкес ең қараңғы тегіс 
жазықтығындағы доптан түсетін көлеңке болады. Біз оны люкпен 
бейнелейміз. Енді доға тәрізді белгілеулермен біз жартылай көлеңке мен 
доптың көлеңкесін жабамыз. Біз жартылай көлеңкеден жарыққа біртіндеп 
ауысуды доптың контурына және өз көлеңкесінің шекарасына параллель 
доғалы сызықшалармен, содан кейін жарықтан көлеңке шекарасына дейін 
радиалды түрде бөлеміз. 

Жекеленген үзік сызықтар мен доға тәріздес үзік, параллель 
контурлары жарық экваторы және шар. Төменнен доптың қараңғы бетіне (өз 
көлеңкесінен) жарық сәулелері әсер етеді, олар жарық Объектілік 
жазықтықпен шағылысып, оған рефлекс қалыптастырады. Біз оны доптың 
бетіне белгілейміз. Біз фон мен тақырып жазықтығын бейнелейміз. 
Жұмыстың соңғы кезеңінде жалпы тон күйін – сурет пен табиғаттың әсерін 
салыстыру пайдалы. 1.65-суретте доптың дайын үлгісі көрсетілген. 

 

 
  1.64 –сурет. Шардың сызықты-конструктивті құрылысы 
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1.65-сурет. Шардың тондық бейнесі 

(1-жарық, 2-жарық, 3-өзіндік көлеңке, 4 -жарық пен көлеңке шекарасы, 
5 - жартылай көлеңке, 6 - рефлекс, 7-құлаған көлеңке). 

 
№ 2 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: адам басының анатомиялық құрылымы 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: бас сүйегінің анатомиясын ескере 

отырып, адамның басының дұрыс құрылысын үйрену. 
Жұмысқа арналған материалдар: қағаз ватман, әртүрлі жұмсақ 

графитті қарапайым қарындаштар, өшіргіш, түймелер 
Бас сүйегін салу 
Бас сүйегінің өрнегі – бұл анатомиялық сурет, оның міндеті бастың 

көлемді пішінінің сипатын толық елестету. Анатомиямен танысу көздің 
көргенін ғана көшірместен мағыналы түрде сурет салуға мүмкіндік береді. 

Адамның басын салу кезінде оның ішкі құрылысы көрсетіледі ‒ бас 
сүйегінің құрылымы және онда орналасқан бұлшықеттер. 

Жоғарыда айтылғандай, бас сүйек екі бөліктен тұрады: сәл тегістелген 
шар тәрізді ми және призмаға ұқсайтын геометрия түрінде алдыңғы бөлік 
болып табылады. Бас сүйегінің доғасының пішіні күрделі динамикалық бет 
пішініне қарағанда салыстырмалы түрде қарапайым және статикалық. 

Бас сүйегінің жас, типтік және жеке ерекшеліктері өте үлкен. Жаңа 
туылған нәрестенің бас сүйегі ересек адамның бас сүйегінен тек мөлшерімен 
ғана емес, сонымен қатар бүкіл құрылымы мен пропорцияларымен де 
ерекшеленеді. Жаңа туған нәрестенің бас сүйегінде әлі тігістер жоқ және 
оның сүйектері бір-біріне қатысты біршама қозғалмалы. Жаңа туылған 
нәрестеде бет пен ми бөліктері арасындағы қатынас ересек адамға қарағанда 
өзгеше: бет бөлігінің биіктігі мидың биіктігінен аз. Жаңа туылған нәрестенің 
басы оның өсу биіктігінде тек төрт рет, ал ересек адамда ‒ сегіз есеге дейін 
көп. 

Кәрі бас сүйегінің өзіне тән ерекшелігі – оның тігістері өрілген, 
сондықтан бас сүйегінің бүкіл жоғарғы бөлігі қатты монолитті сүйек; 
сонымен қатар, жоғарғы және төменгі жақ сүйектерінің тіс тесіктерінің 
атрофиясы байқалады, бұл тістердің құлауынан кейін пайда болады және бұл 
бет бөлігінің биіктігінің төмендеуіне әкеледі. 
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1.65-сурет. Шардың тондық бейнесі 

(1-жарық, 2-жарық, 3-өзіндік көлеңке, 4 -жарық пен көлеңке шекарасы, 
5 - жартылай көлеңке, 6 - рефлекс, 7-құлаған көлеңке). 

 
№ 2 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: адам басының анатомиялық құрылымы 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: бас сүйегінің анатомиясын ескере 

отырып, адамның басының дұрыс құрылысын үйрену. 
Жұмысқа арналған материалдар: қағаз ватман, әртүрлі жұмсақ 

графитті қарапайым қарындаштар, өшіргіш, түймелер 
Бас сүйегін салу 
Бас сүйегінің өрнегі – бұл анатомиялық сурет, оның міндеті бастың 

көлемді пішінінің сипатын толық елестету. Анатомиямен танысу көздің 
көргенін ғана көшірместен мағыналы түрде сурет салуға мүмкіндік береді. 

Адамның басын салу кезінде оның ішкі құрылысы көрсетіледі ‒ бас 
сүйегінің құрылымы және онда орналасқан бұлшықеттер. 

Жоғарыда айтылғандай, бас сүйек екі бөліктен тұрады: сәл тегістелген 
шар тәрізді ми және призмаға ұқсайтын геометрия түрінде алдыңғы бөлік 
болып табылады. Бас сүйегінің доғасының пішіні күрделі динамикалық бет 
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салыстырмалы түрде үлкен өлшемдері назар аударады (сурет. 1.66, а, б). 

 

   
 

1.66 –сурет. Бас сүйегінің алдыңғы және артқы бөліктерінің негізгі 
арақатынасы 

 
Бастың сүйек негізін жақсы түсіну үшін әртүрлі бұрылыстар мен 

позицияларда бас сүйегінің бірнеше үлгісін жасау керек. Суретке кіріспес 
бұрын, бас сүйекті барлық жағынан, атап айтқанда алдыңғы, жоғарғы, бүйір, 
артқы және төменгі жағынан қарастыру керек. Бас сүйегіне қарап, сіз ең 
қызықты көзқарасты таңдап, суретпен жұмыс істеуді бастауыңыз керек. 
Табиғаттан ұзақ уақыт сурет салу кезінде бірнеше кезеңді қамтуы мүмкін 
(сурет. 1.67). 

Бірінші кезең. Суретті параққа композициялық орналастыру (сурет. 
1.67, а). 

Жеңіл сызықтар жалпы композицияны көрсетеді. Айта кету керек, оқу 
суретінде бас сүйегінің мөлшерін толық немесе сәл аз қабылдаған жөн. 

Біз бас сүйегінің жалпы эскизін бөлшектерсіз жасаймыз. Бұл жағдайда 
бас сүйегінің орнын беру керек: тік, маңдай мен төменгі жақ бір сызықта 
немесе артқа лақтырылған кезде, төменгі жақ маңдайдан алда болады және т. 
б. 

Жақсы композициялық орналастыру үшін пішіннің ортасы 
көлденеңінен парақтың ортасынан жоғары болғаны жөн. 

Екінші кезең. Форманың сызықтық-құрылымдық құрылысы. Жұмыс 
кішігірім бөлшектерді айналып өтіп, жалпыдан жасалады (сурет. 1.67, б). 

Құрылыс бастың артқы жағынан басталатын, бас сүйегінің, 
фронтальды сүйектің, мұрынның көпірінің ортасында жоғарғы және төменгі 
жақтың ортасында, иек биіктіктеріне дейін созылатын шартты осьтік сызық 
негізінде жасалады. Бұл сызық ортаңғы сызық деп аталады және бас 
сүйегінің кеңістіктегі орнын анықтауға көмектеседі. 
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   1.67 –сурет. Бас сүйегін салу кезеңдері 
 
Мұрын көпірі арқылы өтетін көлденең сызық бас сүйегінің пішінін 

екіге бөледі: жоғарғы (ми) және төменгі (алдыңғы). Ортаңғы сызықтың 
көлденең сызықпен қиылысу нүктесі крест деп аталады және бас сүйегін 
немес басын салу үшін тірек нүктесі ретінде қызмет етеді және суреттің 
бастапқы кезеңінде бас сүйегінің бүкіл көлемінің кеңістіктік орнын 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Әрі қарай, бас сүйегінің пішінін ортаңғы сызық бойымен үш бөлікке 
бөліңіз: 

төменгі-иектен мұрынға дейін (алмұрт тәрізді) тесік; 
ортаңғы-мұрын саңылауынан көз ұясының жоғарғы шетіне дейін; 
жоғарғы жағы-орбитаның жоғарғы шетінен бас сүйегінің доғасының 

шығатын нүктесіне дейін. 
Макиллярлы сүйек-бұл орбиталды, мұрын және ауыз қуыстарының 

пайда болуына қатысатын ең үлкен сүйек. Ол сүйек денесі деп аталатын және 
төрт процестен тұрады: фронталды, зигоматикалық, альвеолярлы және 
палатиндік. Жоғарғы жақ беттің мөлшері мен пішінін анықтауда үлкен рөл 
атқарады. 

Зигоматикалық сүйек, сондай-ақ зигоматикалық доға 20 бет пішінін, 
түрін және оның ұлттық белгілерін анықтайды. Бұл сүйек – бұл бас сүйегінің 
көтерілуі. Зигоматикалық сүйек уақытша сүйектің зигоматикалық процесіне 
қосылып, бұлшықеттер мен байламдарды бекіту орны ретінде қызмет ететін 
зигоматикалық доғаны құрайды. 

Мандибулярлы сүйек – бас сүйегінің жылқы тәрізді формасы бар 
жалғыз қозғалмалы сүйегі. Ол денеден және екі тармақтан тұрады. Төменгі 
жақта, жоғарғы жақта сияқты, тістерге арналған он алты альвеол бар. 
Мандибулярлы сүйектің алдыңғы бетінде иек биіктігі (иек түйнектері) 
орналасқан. Төменгі жақтың өсіп келе жатқан бұтақтарында екі процесс бар: 
артикулярлы, оның көмегімен төменгі жақ уақытша сүйекпен байланысады, 
ал корональды – шайнау уақытша бұлшықетінің бекіту орны. 
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Мұрын сүйектері ұзын төртбұрышты пішінді. Олар орта сызық 
бойымен өзара байланысты. Жоғарғы бөлігінде олар фронтальды-мұрын 
тігісімен фронтальды сүйекке, төменгі бөлігінде – жоғарғы жақтың 
фронталды процесіне қосылады. Мұрынның пішіні мұрын сүйектерінің 
иілуінің мөлшері мен формасына, сондай-ақ алмұрт тәрізді тесіктің пішініне 
байланысты. 

Бас сүйегіне төменгі жақтың астында бөлек орналасқан, жіңішке ат 
тәрізді гипоидты сүйек жатады. Бұл сүйек көптеген мойын бұлшықеттерін 
бекітуге қызмет етеді. 

Бас сүйегінің сүйектері бастың жалпы формасының негізі болып 
табылады, бірақ оның сыртқы пластикалық формасы шеміршек, бұлшықет 
және май қабатының күрделі қабатын анықтайды. 

Бас сүйегінің пішіні қарапайым және статикалық, ал бет пішіні күрделі 
және қозғалмалы. Бас сүйегінің ми бөлігі бас терісі деп аталатын сіңірдің 
дулыға және жұқа, іс жүзінде қозғалмайтын жалпақ бұлшықеттермен 
жабылған. Осылайша, маңдайдың, тәждің және бастың сыртқы пішіні тікелей 
сүйектерді құрайды. 

 
№ 3 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: схемаларға сәйкес басын салу 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: пропорцияларды ескере отырып, 

адамның басын құруды үйрену. 
Жұмысқа арналған материалдар: қағаз ватман, әртүрлі жұмсақ 

графитті қарапайым қарындаштар, өшіргіш, түймелер. 
1.68-суретте адам басының пропорциясының схемасы көрсетілген. Бұл 

схеманы білу сіздің басыңызды дұрыс тартуға көмектеседі. Суреттен көздің 
осі бастың биіктігін екі тең бөлікке бөлетінін көруге болады. Егер бастың 
бүкіл биіктігі бірлік ретінде қабылданса, онда шаш сызығынан тәжге дейінгі 
қашықтық осы шаманың 1/7 құрайды. Шаш сызығынан қастарға (Маңдайға) 
дейінгі қашықтық, содан кейін мұрынның түбіне және мұрынның түбінен 
иектің төменгі нүктесіне дейінгі қашықтық тең болады және бастың 
биіктігінің 2/7 құрайды. Осылайша, бет биіктігі бойынша үш тең бөлікке 
бөлінеді. Егер беттің төменгі үштен бір бөлігі үш тең бөлікке бөлінсе, онда 
ауыздың кесу сызығы жоғарғы үштен бір бөлігінен өтеді. 

Бастың биіктігінің 1/7-ге тең шамасы оның енін анықтауға арналған 
модуль болып табылады. Ол ені 5 рет сәйкес келеді. Көздер арасындағы 
қашықтық, сондай-ақ мұрын қанаттарының шеткі нүктелері арасындағы 
қашықтық, көздің ұзындығы, храмдардың шеткі нүктелерінен қашықтық 
бастың биіктігінің 1/7 құрайды. 

Құлақтың биіктігі мұрынның биіктігіне тең, яғни құлақтар қас сызығы 
мен мұрынның негізгі сызығының арасында орналасқан. Егер перпендикуляр 
көздің ұзындығының ортасынан ауыздың сызығына түссе, онда біз оның енін 
анықтаймыз. Қағидаттары бойынша классикалық эстетика сай астыңғы ерін 
үстіңгіге қарағанда жалпақтау.  
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1.68 –сурет. Адам басының пропорциясының схемасы 

 
Жоғарыда келтірілген барлық өлшемдер, шамамен, схемалық болады. 

Алайда, бұл схема бастың суретін салу және оның жеке ерекшеліктерін беру 
кезінде жақсы нұсқаулық болады. 

Профильдегі бастың шамамен сызбасы 1.69-суретте келтірілген. 
Суреттен профильді позициядағы бастың бастың биіктігіне тең жағы бар 
шаршыға сәйкес келетінін көруге болады. Шаршының ортасы құлақ пен 
төменгі жақтың бұрышынан тігінен өтеді. Алдыңғы бөліктің ені бастың 
биіктігінің 1/4 бөлігіне тең.   

 
 1.69- сурет. Профильде бастың сызбасы 

 
Квадраттың ортаңғы бөлігінің көлденеңінен және алдыңғы бөлігін 

жартысына бөлетін сызықтың қиылысу нүктесі көздің орналасуын және шаш 
негізінің басталуын анықтайды. Әрі қарай, бетті бояу жоғарыда көрсетілген 
пропорцияларға сәйкес келеді. Профильдегі көз мен ауыздың пішіндері 
үшбұрышты пішінге жақын екенін атап өткен жөн. 

 
№4 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: әр түрлі бұрыштарда бастың суретін салу 
Мақсаты тəжірибелік жұмыс:  адам басының құрылысын әр түрлі 

етіп қарастырыңыз, барлық бөлшектерін ескере отырып. 
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1.68 –сурет. Адам басының пропорциясының схемасы 

 
Жоғарыда келтірілген барлық өлшемдер, шамамен, схемалық болады. 

Алайда, бұл схема бастың суретін салу және оның жеке ерекшеліктерін беру 
кезінде жақсы нұсқаулық болады. 

Профильдегі бастың шамамен сызбасы 1.69-суретте келтірілген. 
Суреттен профильді позициядағы бастың бастың биіктігіне тең жағы бар 
шаршыға сәйкес келетінін көруге болады. Шаршының ортасы құлақ пен 
төменгі жақтың бұрышынан тігінен өтеді. Алдыңғы бөліктің ені бастың 
биіктігінің 1/4 бөлігіне тең.   

 
 1.69- сурет. Профильде бастың сызбасы 

 
Квадраттың ортаңғы бөлігінің көлденеңінен және алдыңғы бөлігін 

жартысына бөлетін сызықтың қиылысу нүктесі көздің орналасуын және шаш 
негізінің басталуын анықтайды. Әрі қарай, бетті бояу жоғарыда көрсетілген 
пропорцияларға сәйкес келеді. Профильдегі көз мен ауыздың пішіндері 
үшбұрышты пішінге жақын екенін атап өткен жөн. 

 
№4 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: әр түрлі бұрыштарда бастың суретін салу 
Мақсаты тəжірибелік жұмыс:  адам басының құрылысын әр түрлі 

етіп қарастырыңыз, барлық бөлшектерін ескере отырып. 

Жұмысқа арналған материалдар: қағаз ватман, әртүрлі жұмсақ 
графитті қарапайым қарындаштар, өшіргіш, түймелер 

Үш ширек бұрылыста бастың құрылысы шаршыны бастың биіктігіне 
тең бүйірмен бөлу негізінде де жүреді. Алдымен шаршыны биіктігі бойынша 
жартысына, содан кейін ені бойынша төрт бөлікке бөліңіз. Сол жартысын үш 
бөлікке бөліп, бастың сопақшасын белгілеңіз. Бастың айналуын анықтайтын 
ортаңғы сызықты сызыңыз. Содан кейін бастың бұрыннан таныс 
пропорционалды бөлінуіне сүйене отырып, біз шаштың, қастың, мұрын мен 
ауыздың негізін сызамыз. 

Үш ширек бұрылыста басын одан әрі тарту кезінде бет бөліктерінің 
перспективалық қысқаруын ескеру қажет. 

Үш ширек бұрылыста бастың суретін салу (сурет. 1.70). 
Бас біздің көз деңгейінде (сурет. 1.70, а). Басын үш ширек бұрылыста 

бейнелеген кезде бастың алдыңғы бөлігі перспективада көрсетілуі керек ‒ 
жартысы үлкен аббревиатурада. Басқа аз. Дегенмен, бастың алдыңғы бөлігі 
бір уақытта ‒ оң және сол жақ жартысы ‒ симметриялы түрде бейнеленуі 
керек. Мысалы, бізден алыс беттің  абрисін сызып, сонымен бірге жақын 
беттің сызығын да сызамыз, яғни айна бейнесінде алыс беттің абрис сызығын 
қайталаймыз. Бастың үш ширек бұрылыста орналасуымен профиль сызығы 
сәл қисық болады. Суперциклді доғалардың құрылымдық сызықтары, көздің, 
мұрынның негізі, ауыздың және иектің негізі ‒ түзу және көлденең. 

Басы  көздің деңгейінен жоғары сурет салатын (сурет. 1.70, б). Бастың 
осы позициясымен құрылымдық сызықтар ‒ суперциклді доғалардың 
сызықтары, мұрын негізінің көздері, ауыздың және иектің негізі сәл қисық 
және жоғарыға бағытталған болады. Осы позицияда басын салу арқылы 
студенттер көбінесе перспектива заңдарын бұзады және оны кері 
перспективада бейнелейді. Бізге жақын орналасқан көздің басының бұл 
позициясы әрқашан алынып тасталғаннан жоғары болады, ал суперциклді 
доғалардың сызықтары, көздің кесілуі, мұрынның негізгі және ауыздың 
кесілуі бізден алыстаған сайын төмендейді. Дәлелдеу өте оңай. Біздің 
алдымызда бастың орнына қарапайым қорап бар деп елестетіп көріңіз. 
"Алдыңғы" жағында біз бастың сызбасын сызамыз. Осылайша, көз бізден 
төмен екенін көреміз. Профиль сызығы қисық болады. Қастар, мұрын және 
иектің төменгі бөліктері айқын көрінеді. Мұрынның ұшы мұрынның негізгі 
сызығынан жоғары болады. 

Бас шеберлердің көз деңгейінен төмен (сурет. 1.70, в). Біздің көзіміздің 
деңгейінен төмен бастың суретін салу кезінде қас доғаларының құрылымдық 
сызықтары, көздің кесілуі, мұрынның, еріннің және иектің негізі 
дөңгелектеніп, төмен қарай бұрылады. Бұл жағдайда мұрынның ұшы мұрын 
негізінің сызығынан төмен болады. Көзді кесу сызығы суперциклді доғалар 
сызығына жақындайды. Бастың алдыңғы бөлігі едәуір қысқарады, ал бас 
сүйегінің жоғарғы бөлігі көбейеді. Профиль сызығы сәл қисық болып 
қалады. 
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1.70-сурет. Әр түрлі бұрыштарда үш ширек бұрылыстағы бастың 

бейнесі 
 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 
1. Диаграммалар қандай түрлерге бөлінеді? 
2.  Анықтау схемасына анықтама. 
3. Мәтіндік ақпарат схемаларда қалай орналасады? 
4. Техникалық құжаттаманың анықтамасын беріңіз. 
5. Техникалық құжаттаманың түрлерін атаңыз. 
6. Суреттің көркемдік және экспрессивті құралдарына не жатады? 
7. Желіге анықтама беріңіз . 
8. Штрихқа анықтама беріңіз . 
9. Дақтың анықтамасын беріңіз. 
10. Нүктеге анықтама беріңіз. 
11. Пропорциялар дегеніміз не және олар өнер туындыларын жасауда 

қандай рөл атқарады? 
12. Перспектива дегеніміз не? 
13. Бейнелеу өнеріндегі перспектива қандай бөлімдерді қамтиды? 
14. Перспективаның қандай түрлері бар. 
15. Перспектива заңдылықтарын білу геометриялық денелерді құруға 

қалай көмектеседі? 
16. Геометриялық денелер тобының үлгісінде қандай ретпен жұмыс 

істеу керек? 
17. Текшені салудың негізгі кезеңдері қандай? 
18. Цилиндрдің сызықтық құрылысының ерекшеліктері қандай? 
19. Допты салудың негізгі кезеңдері қандай? 
20. Шарға жарық көлеңкенің түсуі қандай тәртіппен қолданылады? 
21. Түстану нені зерттейді? 
22. Түстің табиғаты туралы айтып беріңіз. 
23. Ахроматикалық және хроматикалық түстердің ұқсастықтары мен 

айырмашылығы неде? 
24. Қандай түстер қосымша деп аталады? Қосымша түстердің 

жұптарын қалай анықтауға болады? 
25. Суреттің гаммасы мен түсін не анықтайды? 
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1.70-сурет. Әр түрлі бұрыштарда үш ширек бұрылыстағы бастың 

бейнесі 
 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 
1. Диаграммалар қандай түрлерге бөлінеді? 
2.  Анықтау схемасына анықтама. 
3. Мәтіндік ақпарат схемаларда қалай орналасады? 
4. Техникалық құжаттаманың анықтамасын беріңіз. 
5. Техникалық құжаттаманың түрлерін атаңыз. 
6. Суреттің көркемдік және экспрессивті құралдарына не жатады? 
7. Желіге анықтама беріңіз . 
8. Штрихқа анықтама беріңіз . 
9. Дақтың анықтамасын беріңіз. 
10. Нүктеге анықтама беріңіз. 
11. Пропорциялар дегеніміз не және олар өнер туындыларын жасауда 

қандай рөл атқарады? 
12. Перспектива дегеніміз не? 
13. Бейнелеу өнеріндегі перспектива қандай бөлімдерді қамтиды? 
14. Перспективаның қандай түрлері бар. 
15. Перспектива заңдылықтарын білу геометриялық денелерді құруға 

қалай көмектеседі? 
16. Геометриялық денелер тобының үлгісінде қандай ретпен жұмыс 

істеу керек? 
17. Текшені салудың негізгі кезеңдері қандай? 
18. Цилиндрдің сызықтық құрылысының ерекшеліктері қандай? 
19. Допты салудың негізгі кезеңдері қандай? 
20. Шарға жарық көлеңкенің түсуі қандай тәртіппен қолданылады? 
21. Түстану нені зерттейді? 
22. Түстің табиғаты туралы айтып беріңіз. 
23. Ахроматикалық және хроматикалық түстердің ұқсастықтары мен 

айырмашылығы неде? 
24. Қандай түстер қосымша деп аталады? Қосымша түстердің 

жұптарын қалай анықтауға болады? 
25. Суреттің гаммасы мен түсін не анықтайды? 

26. Жарықтандыру заттарға қалай әсер етеді? 
27. Бастың анатомиялық құрылымын білу не үшін қажет? 
28. Бас сүйек қандай бөлімдерден тұрады. 
29. Бас сүйегінің ми мен бет бөліктерін құрайтын сүйектер қандай? 
30. Бас бұлшықеттерінің мақсаты қандай? Оларды атаңыз. 
31. Бас сүйегінің құрылымымен бастың бөліну схемасы қалай 

байланысты? 
32. Адам басының негізгі пропорциялары туралы айтып беріңізші? 
33. Профильде және схемаларға сәйкес үш ширек бұрылыста бастың 

сурет салу ерекшеліктерін түсіндіріңіз. 
34. Бас үлгісін жасау кезінде құрылыс сызықтары мен тірек нүктелері 

қандай. 
35. Бас өрнегінің сызықтық-құрылымдық құрылысының мәні неде? 
36. Сурет салушының көз деңгейінен жоғары және төмен сурет салу 

ерекшеліктері. 
37. Әр түрлі бұрыштарда үш ширек бұрылыста бастың сурет салу 

ерекшеліктері. 
38. Көздің анатомиялық құрылымы және оның сурет салу 

ерекшеліктері. 
39. Мұрын пішінін құру кезінде нені ескеру керек? 
40. Фас позицияларында, профильде және үш ширек бұрылыста 

ауызды сурет салудың ерекшеліктері қандай? 
41. Құлақтың анатомиялық құрылымы. 
42. Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларын атаңыз? 
43. Мүсінге анықтама беріңіз ? 
44. Архитектураға анықтама беру? 
45. Графикке анықтама беру? 
46. Кескіндеме түрлерін атаңыз? 
47. Ежелгі Египеттегі ерлер мен әйелдердің костюмдеріне сипаттама 

беріңіз 
48. Алдыңғы Азияның ерлер мен әйелдер костюміне сипаттама беріңіз. 
49. Бидермайер стилінің үстемдігі кезінде қандай сұлулық идеалы 

болды? 
50. Рококо дәуіріндегі костюмнің дамуын сипаттаңыз. 
51. Ежелгі Грециядағы бас киімдерге сипаттама беріңіз. 
52. Ежелгі Египеттің макияжының ерекшеліктері қандай? 
53. Ежелгі Греция дәуіріндегі макияждың ерекшеліктері қандай? 
54. Қайта өрлеу макияжының ерекшеліктері қандай? 
55. XIX ғасырдағы макияждың ерекшеліктері қандай? 
 
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі: 
 
1.  Медведев Л.Г. Академический рисунок в процессе художественного 

образования: монография / Л. Г. Медведев. - Омск: Наука, 2008. - 289 с.: рис. 
- Библиогр.: с.279-287 
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2. Т.И.Беспалова, А.В.Гузь Основы художественного проектирования 
прически. Специальный рисунок: учебник для нач. проф. образования/ 
Т.И.Беспалова, А.В.Гузь. ‒ 3-е изд., стер. ‒ М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. ‒ 176 с., [16] с. цв. ил. 

3. Драч Г.В., Паниотова Т.С. История искусств. Учебник. Издательство 
Кнорус. 2013 г. 680 с. 

 
Қысқаша қорытынды 

 
Оқушыларға арналған бөлім әр түрлі сызбаларды, диаграммаларды, 

графиктерді жасайды және орындайды. Техникалық құжаттаманы оқуды 
меңгереді. 

Графикалық өрнек құралдарын зерттейді: сызық, штрих, дақ, нүкте. 
Түстердің қасиеттерін, түстердің өзара әрекеттесуін, түстердің тығыздығы 
мен мөлдірлігін қолданады. Көлемді пішінде жергілікті түстің өзгеру 
заңдылықтарын қолданады. Әр түрлі бұрыштарда бас үлгісін қолданады 
және шаштың икемділігін бейнелейді. Шаш пен шаштың эскиздерін 
орындайды. Бас сүйегінің құрылымын, сүйектердің орналасуын, бұлшықет 
жамылғысын сипаттайды. Жұмыста, шаш қию, макияж эскиздерін 
орындаудың заманауи әдістерін қолданады. Тарихи шашты, бас киімдерді, 
киім-кешектерді, тарихи дәуірлердің макияжын зерттейді. Шаштараз 
қызметтерін ұсыну бойынша кәсіпорындардың қызметі туралы біледі. 
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Қысқаша қорытынды 

 
Оқушыларға арналған бөлім әр түрлі сызбаларды, диаграммаларды, 

графиктерді жасайды және орындайды. Техникалық құжаттаманы оқуды 
меңгереді. 

Графикалық өрнек құралдарын зерттейді: сызық, штрих, дақ, нүкте. 
Түстердің қасиеттерін, түстердің өзара әрекеттесуін, түстердің тығыздығы 
мен мөлдірлігін қолданады. Көлемді пішінде жергілікті түстің өзгеру 
заңдылықтарын қолданады. Әр түрлі бұрыштарда бас үлгісін қолданады 
және шаштың икемділігін бейнелейді. Шаш пен шаштың эскиздерін 
орындайды. Бас сүйегінің құрылымын, сүйектердің орналасуын, бұлшықет 
жамылғысын сипаттайды. Жұмыста, шаш қию, макияж эскиздерін 
орындаудың заманауи әдістерін қолданады. Тарихи шашты, бас киімдерді, 
киім-кешектерді, тарихи дәуірлердің макияжын зерттейді. Шаштараз 
қызметтерін ұсыну бойынша кәсіпорындардың қызметі туралы біледі. 
  

2-БӨЛІМ. КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 
Оқыту мақсаттары 
Осы модульді өткеннен кейін сіз меңгересіз: 
- Дербес  компьютерді жұмыста қолдануды;  
-Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби қызметте 

игеруді. 
     

 
 
 
 

     
 
 

 
   
  
  
  
 
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын сізге "шаш, шаш және 

макияждың технологиялық сызбаларын орындау" курсынан сәтті өту 
ұсынылады» 

 
Қажетті оқу материалдары 
- Орнатылған бағдарламалары бар дербес компьютер. 
 
 
 

КМ 05. Шаштараздық қызметтердің 
базалық түрлерін орындау 

КМ 04. Жабдықты және саймандарды 
пайдалану 
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КМ 03. Кәсіптік қызметте материалдарды 
шығыстау нормаларын, санитария және  
гигиена қағидаларын сақтау 
 
КМ 02. Кәсіптік қызметтегі ақпараттық 
технологиялар 

КМ 01. Шаш үлгілерінің, шаш қию және 
макияждың технологиялық сызбаларын 
орындау 

КМ 06. Кәсіби этика қағидаларын сақтау 
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Кіріспе 
Бөлімде кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану үшін қажетті білім, білік және дағдылар 
сипатталған. Бөлімде заманауи компьютерлік бағдарламаларды зерттеу және 
оларды қолдану көрсетілген. 

 
2.1. Дербес компьютердің жұмысы  
 
2.1.1. Негізгі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) – бұл ақпаратты 

пайдаланушылардың мүддесі үшін жинау, өңдеу, сақтау, тарату, көрсету 
және кейіннен пайдалану мақсатында интеграцияланған әдістердің, 
өндірістік процестердің және бағдарламалық-техникалық құралдардың 
жиынтығы. 

АКТ білім беру құралдарын бірқатар параметрлер бойынша жіктеуге 
болады: 

1. шешілетін педагогикалық міндеттер бойынша; 
2. білім беру процесін ұйымдастырудағы функциялары бойынша; 
3. Ақпарат түрі бойынша; 
4. АКТ қолдану нысандары бойынша; 
5. оқушымен өзара іс-қимыл нысаны бойынша. 
Білім беру процесінде АКТ-ның әртүрлі білім беру құралдарын 

қолданудың бірнеше аспектілері бар: 
1. Мотивациялық аспект. АКТ қолдану қызығушылықты арттыруға 

және жағымды уәждемені қалыптастыруға ықпал етеді, өйткені жағдайлар 
жасалады: 

- жеке білім беру мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін барынша есепке 
алу; 

- сабақтардың мазмұнын, нысандарын, қарқыны мен деңгейлерін кең 
таңдау; 

- шығармашылық әлеуетті ашу; 
- заманауи ақпараттық технологияларды игеру. 
2. Мазмұнды аспект. АКТ мүмкіндіктерін пайдалануға болады: 
- жеке тақырыптар мен бөлімдер бойынша интерактивті кестелер, 

плакаттар және басқа да сандық білім беру ресурстарын құру кезінде, 
- жеке тестілік шағын сабақтар жасау үшін; 
- интерактивті үй тапсырмаларын және өз бетінше жұмыс істеуге 

арналған тренажерлерді жасау үшін. 
3. Оқу-әдістемелік аспект. Электрондық және ақпараттық 

ресурстарды оқу процесін оқу-әдістемелік сүйемелдеу ретінде пайдалануға 
болады. 

4. Ұйымдастырушылық аспект. АКТ оқытуды ұйымдастырудың 
әртүрлі нұсқаларында қолданылуы мүмкін: 

- жеке жоспар негізінде жеке бағдарлама бойынша оқыту кезінде; 
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Кіріспе 
Бөлімде кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану үшін қажетті білім, білік және дағдылар 
сипатталған. Бөлімде заманауи компьютерлік бағдарламаларды зерттеу және 
оларды қолдану көрсетілген. 

 
2.1. Дербес компьютердің жұмысы  
 
2.1.1. Негізгі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) – бұл ақпаратты 

пайдаланушылардың мүддесі үшін жинау, өңдеу, сақтау, тарату, көрсету 
және кейіннен пайдалану мақсатында интеграцияланған әдістердің, 
өндірістік процестердің және бағдарламалық-техникалық құралдардың 
жиынтығы. 

АКТ білім беру құралдарын бірқатар параметрлер бойынша жіктеуге 
болады: 

1. шешілетін педагогикалық міндеттер бойынша; 
2. білім беру процесін ұйымдастырудағы функциялары бойынша; 
3. Ақпарат түрі бойынша; 
4. АКТ қолдану нысандары бойынша; 
5. оқушымен өзара іс-қимыл нысаны бойынша. 
Білім беру процесінде АКТ-ның әртүрлі білім беру құралдарын 

қолданудың бірнеше аспектілері бар: 
1. Мотивациялық аспект. АКТ қолдану қызығушылықты арттыруға 

және жағымды уәждемені қалыптастыруға ықпал етеді, өйткені жағдайлар 
жасалады: 

- жеке білім беру мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін барынша есепке 
алу; 

- сабақтардың мазмұнын, нысандарын, қарқыны мен деңгейлерін кең 
таңдау; 

- шығармашылық әлеуетті ашу; 
- заманауи ақпараттық технологияларды игеру. 
2. Мазмұнды аспект. АКТ мүмкіндіктерін пайдалануға болады: 
- жеке тақырыптар мен бөлімдер бойынша интерактивті кестелер, 

плакаттар және басқа да сандық білім беру ресурстарын құру кезінде, 
- жеке тестілік шағын сабақтар жасау үшін; 
- интерактивті үй тапсырмаларын және өз бетінше жұмыс істеуге 

арналған тренажерлерді жасау үшін. 
3. Оқу-әдістемелік аспект. Электрондық және ақпараттық 

ресурстарды оқу процесін оқу-әдістемелік сүйемелдеу ретінде пайдалануға 
болады. 

4. Ұйымдастырушылық аспект. АКТ оқытуды ұйымдастырудың 
әртүрлі нұсқаларында қолданылуы мүмкін: 

- жеке жоспар негізінде жеке бағдарлама бойынша оқыту кезінде; 

- кезінде алдыңғы шептегі не подгрупповой нысандарда жұмыс. 
5. Бақылау-бағалау аспектісі. АКТ-да білім алушылардың білім беру 

нәтижелерін бақылау мен бағалаудың негізгі құралы бақылаудың әртүрлі 
түрлерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тесттер мен тест тапсырмалары 
болып табылады: кіру, аралық және қорытынды. 

Тесттер on-line режимінде (компьютерде интерактивті режимде 
өткізіледі, нәтиже автоматты түрде жүйемен бағаланады) және off-line 
режимінде өткізілуі мүмкін. Осылайша, АКТ пайдалану айтарлықтай оқыту 
тиімділігін арттырады, сонымен қатар оқыту түрлі нысандары мен әдістерін 
жетілдіруге ғана көмектеспейді, бағдарламалық материалды терең зерттеу 
қызығушылығын арттырады[6]. 

 
2.1.2. ДК-де жұмыс істеу дағдылары 
 
Компьютермен жұмыс істеу дағдыларын дамыту және жетілдіру 
Компьютермен жұмыс бағдарламалық жасақтаманы пайдаланудан 

тұрады. Шеберлік деңгейлері қолданылатын бағдарламалар жиынтығымен 
және олармен жұмыс істеу тиімділігімен анықталады. 

Компьютермен жұмыс істеудің алғашқы дағдылары операциялық 
жүйеде жұмыс істеуді қамтиды. Бұл дағдыларға файлдық жүйені пайдалану 
және қызмет көрсету, дизайн және басқару құралдарын конфигурациялау, 
стандартты қосымшаларды пайдалану, жаңа бағдарламалық жасақтама мен 
аппараттық құралдарды орнату мүмкіндігі кіреді. 

Дамыған дағдылар қолданбалы бағдарламалық жасақтамамен жұмыс 
істеуді қамтиды. Қойылған арнайы міндеттерге байланысты пайдаланушы 
өзіне қандай бағдарламалық жасақтама қажет және ол қандай дағдыларды 
дамытатыны туралы шешім қабылдайды. 

Кәсіби дағдылар бағдарламаның белгілі бір сыныптарымен жұмыс 
істеуді ғана емес, тиімді жұмыс істеуді де қамтиды. Бұл деңгей нақты 
бағдарламалық өнімдерді, сондай-ақ тәжірибелік тәжірибені терең білуді 
қажет етеді. Бағдарламалармен тиімді жұмыс жоғары еңбек өнімділігімен, 
автоматтандыру әдістерін қолданумен, бағдарламаны басқарудың стандартты 
емес әдістерін білумен және көмекші құралдарды қолдана білуімен 
ерекшеленеді. 

Ілеспе құжаттама. Барлық дерлік бағдарламаларда анықтамалық жүйе, 
электронды және түпнұсқа құжаттары бар. 

Бағдарламамен танысу оны орнатумен бірге ақпараттық экрандарды 
оқудан басталады. 

Көптеген жағдайларда бағдарлама бойынша қосымша (көбінесе негізгі) 
анықтамалық ақпарат тарату жиынтығының құрамына кіретін мәтіндік 
файлдар түрінде беріледі. 

Анықтамалық және оқу әдебиеті. Күрделі бағдарламалармен жұмыс 
жаңадан бастаушыларға, тіпті тәжірибелі пайдаланушыларға қиындық 
тудыруы мүмкін. Жалпы қызығушылық тудыратын мәселелердің көпшілігі 
мамандандырылған әдебиеттерде қарастырылады. Кез-келген белгілі 
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бағдарлама бойынша сіз оқырманның дайындығының әртүрлі деңгейіне 
арналған бірнеше кітапты таба аласыз. 

Бағдарламаны іске қосу. Орнату кезінде барлық дерлік бағдарламалар 
негізгі мәзірде және (немесе) жұмыс үстелінде іске қосу үшін төте жол 
жасайды. Сіз олардың кез келгенін пайдалана аласыз. 

Бағдарлама интерфейсін талдау. Жаңа бағдарламамен жұмыс жасамас 
бұрын, сіз оның терезесіне мұқият қарап, оның негізгі элементтеріне назар 
аударып, таныс және бейтаныс адамдарды бөліп көрсетуіңіз керек. 

Бағдарламаның мақсатын анықтау. Бағдарламаның мақсатын ілеспе 
құжаттамадан немесе бағдарлама терезесін талдау нәтижесінде білуге 
болады. 

Бағдарламада қолданылатын құжаттардың форматтарын талдау. Нақты 
қызығушылық тудыратын бағдарлама, кем дегенде, құжаттардың кең 
таралған түрлерімен жұмыс істей алуы керек. Бағдарлама файл    ашу 
мәзірінен файлдың (құжаттардың) қандай түрлерімен жұмыс істейтінін 
анықтаңыз, файл түрі жолында файлды ашу тілқатысу терезесінде. 

Құжаттардың үлгілерімен, шаблондарымен және мысалдарымен 
танысу. Жаңа бағдарламаның мүмкіндіктерін бағалау үшін оның көмегімен 
жасалған дайын құжаттардың үлгілерін қолданған дұрыс. 

Сіз жаңа құжатты өзіңіз жасай аласыз. Эксперименттің мақсаты – 
редакциялау командаларының әрекетін тексеру. Алғашқы тәжірибелер осы 
бағдарлама шешетін міндеттер шеңберін анықтауға мүмкіндік береді. 

Бағдарламаларды аналогтармен салыстыру. Жаңа бағдарламаларды 
игерудің ең жылдам әдісі – оларды бұрын зерттелген аналогтармен 
салыстыру. Әдетте, бір сыныптағы барлық бағдарламалардың көптеген ортақ 
белгілері бар. Ортақ белгілерді тауып, айырмашылықтарды анықтай отырып, 
сіз жаңа бағдарламаны тез игере аласыз. 

Бағдарламаны талдау құралы ретінде орнату. Бағдарламаны орнатудың 
әртүрлі нұсқалары көбінесе оның мүмкіндіктерін көрсетеді. Сондықтан, 
қандай параметрлерді өзгертуге болатындығын анықтау бағдарламаның не 
істей алатындығын дәл анықтауға мүмкіндік береді[6]. 

 
2.2. Кәсіби қызметтегі ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 
 
2.2.1. Мәтіндік құжаттаманы өңдеуге арналған компьютерлік 

бағдарламалар 
 
Компьютерде мәтіндік ақпаратты өңдеу үшін жалпы мақсаттағы 

қосымшалар – мәтіндік редакторлар қолданылады. 
Мәтіндік редакторлар – бұл құжаттарды құруға, өңдеуге, пішімдеуге, 

сақтауға және басып шығаруға арналған бағдарламалар. Қазіргі құжатта 
мәтіннен басқа нысандар болуы мүмкін (кестелер, диаграммалар, суреттер 
және т.б.). 

Қарапайым мәтіндік редакторлар (мысалы, Блокнот) мәтінді өңдеуге 
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бағдарлама бойынша сіз оқырманның дайындығының әртүрлі деңгейіне 
арналған бірнеше кітапты таба аласыз. 

Бағдарламаны іске қосу. Орнату кезінде барлық дерлік бағдарламалар 
негізгі мәзірде және (немесе) жұмыс үстелінде іске қосу үшін төте жол 
жасайды. Сіз олардың кез келгенін пайдалана аласыз. 

Бағдарлама интерфейсін талдау. Жаңа бағдарламамен жұмыс жасамас 
бұрын, сіз оның терезесіне мұқият қарап, оның негізгі элементтеріне назар 
аударып, таныс және бейтаныс адамдарды бөліп көрсетуіңіз керек. 

Бағдарламаның мақсатын анықтау. Бағдарламаның мақсатын ілеспе 
құжаттамадан немесе бағдарлама терезесін талдау нәтижесінде білуге 
болады. 

Бағдарламада қолданылатын құжаттардың форматтарын талдау. Нақты 
қызығушылық тудыратын бағдарлама, кем дегенде, құжаттардың кең 
таралған түрлерімен жұмыс істей алуы керек. Бағдарлама файл    ашу 
мәзірінен файлдың (құжаттардың) қандай түрлерімен жұмыс істейтінін 
анықтаңыз, файл түрі жолында файлды ашу тілқатысу терезесінде. 

Құжаттардың үлгілерімен, шаблондарымен және мысалдарымен 
танысу. Жаңа бағдарламаның мүмкіндіктерін бағалау үшін оның көмегімен 
жасалған дайын құжаттардың үлгілерін қолданған дұрыс. 

Сіз жаңа құжатты өзіңіз жасай аласыз. Эксперименттің мақсаты – 
редакциялау командаларының әрекетін тексеру. Алғашқы тәжірибелер осы 
бағдарлама шешетін міндеттер шеңберін анықтауға мүмкіндік береді. 

Бағдарламаларды аналогтармен салыстыру. Жаңа бағдарламаларды 
игерудің ең жылдам әдісі – оларды бұрын зерттелген аналогтармен 
салыстыру. Әдетте, бір сыныптағы барлық бағдарламалардың көптеген ортақ 
белгілері бар. Ортақ белгілерді тауып, айырмашылықтарды анықтай отырып, 
сіз жаңа бағдарламаны тез игере аласыз. 

Бағдарламаны талдау құралы ретінде орнату. Бағдарламаны орнатудың 
әртүрлі нұсқалары көбінесе оның мүмкіндіктерін көрсетеді. Сондықтан, 
қандай параметрлерді өзгертуге болатындығын анықтау бағдарламаның не 
істей алатындығын дәл анықтауға мүмкіндік береді[6]. 

 
2.2. Кәсіби қызметтегі ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 
 
2.2.1. Мәтіндік құжаттаманы өңдеуге арналған компьютерлік 

бағдарламалар 
 
Компьютерде мәтіндік ақпаратты өңдеу үшін жалпы мақсаттағы 

қосымшалар – мәтіндік редакторлар қолданылады. 
Мәтіндік редакторлар – бұл құжаттарды құруға, өңдеуге, пішімдеуге, 

сақтауға және басып шығаруға арналған бағдарламалар. Қазіргі құжатта 
мәтіннен басқа нысандар болуы мүмкін (кестелер, диаграммалар, суреттер 
және т.б.). 

Қарапайым мәтіндік редакторлар (мысалы, Блокнот) мәтінді өңдеуге 

және қарапайым қаріпті пішімдеуге мүмкіндік береді. 
Құжаттарды жасау үшін көптеген мүмкіндіктерге ие (мысалы, 

таңбаларды іздеу және ауыстыру, емлені тексеру, кестелерді кірістіру және 
т.б.) жетілдірілген мәтіндік редакторлар кейде мәтіндік процессорлар деп 
аталады. Мұндай бағдарламаның мысалы-Microsoft Office кеңсе 
жиынтығынан Word немесе StarOffice пакетінен Writer. 

Мәтінді өңдеудің қуатты бағдарламалары – жұмыс үстелі баспа 
жүйелері-құжаттарды жариялауға дайындауға арналған. Мұндай жүйенің 
мысалы ‒ Adobe PageMaker. 

Веб-беттерді ғаламторда жариялауға дайындау үшін 
мамандандырылған қосымшалар қолданылады (мысалы, Microsoft FrontPage 
немесе Macromedia Dreamweaver). 

World Wide Web ("Бүкіләлемдік тор") жарияланымдарды сақтауды, 
өңдеуді және таратуды қамтамасыз етеді: 

- жарнамалық беттер; 
- электрондық мерзімді басылымдар; 
- анықтамалар, каталогтар; 
- мерзімді суретті журналдар; 
- электрондық газеттер; 
- әр түрлі энциклопедиялар; 
- оқулықтар (виртуалды қоғамдық университет шеңберіндегі 

гипермедиялық басылымдар). 
Бағдарламалардың, құжаттардың, сипаттамалардың мәтіндерін 

дайындауға арналған аспаптық бағдарламалар мәтіндік редакторлар (text-
editor) деп аталады, кеңейтілген функциялары бар қуатты мәтіндік 
редакторлар мәтіндік процессорлар (word-processor) деп те аталады. Кейбір 
мәтіндік процессорлар тек мәтіндермен ғана емес, сонымен қатар 
суреттермен де жұмыс істей алады, мысалы, иллюстрациялық құжаттарды 
өңдеу. 

Мәтіндік редакторлар мен процессорлардың негізгі функциялары: 
- файлдармен жұмыс ‒ қатты дискідегі мәтінді файл ретінде сақтау, 

дискіден мәтінді (файлды) оқу, дискідегі басқа файлдан кез-келген жолды 
өңделетін мәтінге көшіру. Сенімділік үшін өңделетін файл мезгіл-мезгіл 
пайдаланушының бұйрығымен немесе автоматты түрде дискіге жазылуы 
керек; 

- экранда мәтінді көрсету – мәтінді немесе оның үзіндісін монитор 
экранында ұйымдастырылған арнайы терезеде көрсетуге болады. Экрандағы 
мәтінді көрсеткілермен белгіленген пернелерді пайдаланып жоғары-төмен, 
солға-оңға жылжытуға болады, сонымен қатар мәтін бөлігін жол нөмірі 
бойынша басқа фрагментке тез ауыстыруға болады. Кейбір редакторлар 
экранда әртүрлі файлдары бар немесе бір файлдың әртүрлі бөліктері бар 
бірнеше терезелерді ұйымдастыруға мүмкіндік береді; 

- басып шығару (егер компьютерде принтер болса). Әдетте басып 
шығару функциясы көптеген қаріптермен және алфавиттермен жұмыс 
істейтін редакторларға енеді, дегенмен кейбір қарапайым редакторлар өздері 
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басып шығармайды және алдымен мәтінді қатты дискіге жазып, редактордан 
шығып, файлды амалдық жүйенің көмегімен басып шығару керек; 

- курсор көрсеткен орындарға таңбалар мен жолдарды салыңыз. Бұл 
ретте мәтін раздвигается; 

- тиісті түрде белгіленген мәтіннің бір бөлігін (әдетте фрагменттің басы 
мен соңы белгіленеді) курсор көрсеткен басқа жерге жылжытыңыз немесе 
мәтіннің бір бөлігін басқа жерге көшіріңіз; 

- курсор көрсеткен және сәйкесінше белгіленген таңбалар мен 
жолдарды жою. Бұл жағдайда мәтін сығылады. Редакторлар қате жойылған 
мәтін үзінділерін қалпына келтіруге мүмкіндік береді; 

- мәтін мәндік іздеу – берілген мәтін үзіндісі бойынша жолды іздеу; 
- енін туралау –  қосымша бос орындарды енгізу арқылы оң жақ жиек, 

сол жақ жиек немесе "жолдың ортасында" тураланады. Сөздердің аудармасы 
жасалмайды; 

- сөздерді тасымалдау. Қарапайым редакторлар сөз тасымалын 
пайдаланбайды және егер сөз жолға сәйкес келмесе, онда ол толығымен 
келесі жолға ауыстырылады. Мәтін тілінің грамматикасын "түсінетін" қуатты 
редакторлар сөздердің аудармаларын орындай алады. Бұл мәтінді басып 
шығаруға дайындау кезінде ыңғайлы. Кейбір редакторларды сөздерді 
аударуға "үйретуге" болады; 

- жолдарды кесу және желімдеу. Сіз жолдың бір бөлігін бөліп, келесі 
жолға ауыстыра аласыз және керісінше жолды алдыңғы жолға "желімдей" 
аласыз; 

- бір фрагментті екіншісіне ауыстыру. Бір фрагментті екіншісіне 
ауыстыруға болады, мысалы, "Паскаль" атауы бүкіл мәтінде "Basic"-пен 
автоматты түрде немесе жартылай автоматты түрде (бақылаумен) 
ауыстырылады; сіз бас әріптерді кіші әріптермен, бір жылдан екінші жылға 
және т. б. ауыстыра аласыз.; 

- кірістіру дайындамалар. Алдын ала дайындалған фрагменттерді 
(атаулар, бағдарламалау тілдерінің қызметтік сөздері) мәтіннің алдын-ала 
белгіленген орындарына қоюға болады; 

- мәтіннің орфографиялық және синтаксистік бақылауы, қателерді 
немесе редакторға түсініксіз сөздер мен сөз тіркестерінің түсі немесе астын 
сызу. "Оқытылған" редакторларды болашақта осы сөздер мен сөз тіркестерін 
түсінуге үйретуге болады[6]. 

 
2.2.2. Сандық және мәтіндік ақпаратты өңдеу 
 
Ақпаратты өңдеудің көптеген әдістері бар, бірақ көп жағдайда олар 

мәтіндік, сандық және графикалық деректерді өңдеуге дейін азаяды. 
Мәтіндік ақпаратты өңдеу 
Мәтіндік ақпарат әр түрлі көздерден пайда болуы мүмкін және ұсыну 

формасында әр түрлі күрделілік деңгейіне ие болуы мүмкін. Ұсыну 
формасына байланысты мәтіндік хабарламаларды өңдеу үшін әртүрлі 
ақпараттық технологиялар қолданылады. Көбінесе мәтіндік редакторлар 
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басып шығармайды және алдымен мәтінді қатты дискіге жазып, редактордан 
шығып, файлды амалдық жүйенің көмегімен басып шығару керек; 

- курсор көрсеткен орындарға таңбалар мен жолдарды салыңыз. Бұл 
ретте мәтін раздвигается; 

- тиісті түрде белгіленген мәтіннің бір бөлігін (әдетте фрагменттің басы 
мен соңы белгіленеді) курсор көрсеткен басқа жерге жылжытыңыз немесе 
мәтіннің бір бөлігін басқа жерге көшіріңіз; 

- курсор көрсеткен және сәйкесінше белгіленген таңбалар мен 
жолдарды жою. Бұл жағдайда мәтін сығылады. Редакторлар қате жойылған 
мәтін үзінділерін қалпына келтіруге мүмкіндік береді; 

- мәтін мәндік іздеу – берілген мәтін үзіндісі бойынша жолды іздеу; 
- енін туралау –  қосымша бос орындарды енгізу арқылы оң жақ жиек, 

сол жақ жиек немесе "жолдың ортасында" тураланады. Сөздердің аудармасы 
жасалмайды; 

- сөздерді тасымалдау. Қарапайым редакторлар сөз тасымалын 
пайдаланбайды және егер сөз жолға сәйкес келмесе, онда ол толығымен 
келесі жолға ауыстырылады. Мәтін тілінің грамматикасын "түсінетін" қуатты 
редакторлар сөздердің аудармаларын орындай алады. Бұл мәтінді басып 
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- жолдарды кесу және желімдеу. Сіз жолдың бір бөлігін бөліп, келесі 
жолға ауыстыра аласыз және керісінше жолды алдыңғы жолға "желімдей" 
аласыз; 

- бір фрагментті екіншісіне ауыстыру. Бір фрагментті екіншісіне 
ауыстыруға болады, мысалы, "Паскаль" атауы бүкіл мәтінде "Basic"-пен 
автоматты түрде немесе жартылай автоматты түрде (бақылаумен) 
ауыстырылады; сіз бас әріптерді кіші әріптермен, бір жылдан екінші жылға 
және т. б. ауыстыра аласыз.; 

- кірістіру дайындамалар. Алдын ала дайындалған фрагменттерді 
(атаулар, бағдарламалау тілдерінің қызметтік сөздері) мәтіннің алдын-ала 
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- мәтіннің орфографиялық және синтаксистік бақылауы, қателерді 
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түсінуге үйретуге болады[6]. 

 
2.2.2. Сандық және мәтіндік ақпаратты өңдеу 
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Мәтіндерді дайындауға арналған редакторларды шартты түрде 
қарапайым (хаттар мен басқа да қарапайым құжаттарды дайындау) және 
күрделі (графиктер, суреттер және т.б. қоса алғанда, әртүрлі қаріптермен 
құжаттарды рәсімдеу) деп бөлуге болады. Мәтінмен автоматтандырылған 
жұмыс жасау үшін қолданылатын редакторларды бірнеше түрге бөлуге 
болады: қарапайым, интеграцияланған, гипермәтіндік редакторлар, мәтін 
танушылар, ғылыми мәтін редакторлары, баспа жүйелері. 

Қарапайым форматтағы редакторларда (мысалы, "Блокнот") мәтінді 
ішкі ұсыну үшін қосымша кодтар қолданылмайды. 

Мәтіндік процессорлар мәтінді дайындау жүйесін (Word Processor) 
білдіреді. Олардың ішіндегі ең танымалы-MS Word. Мұндай 
бағдарламаларды қолдана отырып, мәтіндік ақпаратты өңдеу технологиясы 
әдетте келесі кезеңдерді қамтиды: 

1) мәтіндік ақпаратты сақтау үшін файл жасау; 
2) мәтіндік ақпаратты компьютерге енгізу және (немесе) көшіру; 
3) электрондық нысанда ұсынылған мәтінді сақтау; 
4) мәтіндік ақпаратты сақтайтын файлды ашу; 
5) электрондық мәтіндік ақпаратты редакциялау; 
6) электрондық нысанда сақталатын мәтінді форматтау; 
7) мәтіндік редакторға салынған дизайн стильдері негізінде мәтіндік 

файлдарды құру; 
8) мәтіннің мазмұнын және алфавиттік анықтамалықты автоматты 

түрде қалыптастыру; 
9) емле мен грамматиканы автоматты түрде тексеру; 
10) мәтінге түрлі элементтер мен объектілерді енгізу; 
11) құжаттарды біріктіру; 
12) мәтінді басып шығару. 
Негізгі өңдеу операцияларына мыналар жатады: қосу; жою; жылжыту; 

мәтін фрагментін көшіру, сонымен қатар іздеу және контекстік ауыстыру. 
Егер жасалған мәтін көп беттік құжатты білдірсе, онда сіз беттерді немесе 
бөлімдерді пішімдеуді қолдана аласыз. Бұл жағдайда мәтінде бетбелгілер, 
сілтемелер, кросс-сілтемелер және колонтитулдар сияқты құрылымдық 
элементтер пайда болады. 

Көптеген мәтіндік процессорлар әртүрлі нысандарды қамтитын құрама 
құжат – контейнер тұжырымдамасын қолдайды. Бұл құжаттың мәтініне басқа 
бағдарламалық орталарда дайындалған суреттерді, кестелерді, графикалық 
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кескіндерді енгізуге мүмкіндік береді. 
Мәтіндік процессорларда жиі қайталанатын әрекеттерді 

автоматтандыру үшін макро командалар қолданылады. Қарапайым макро – 
бұл пернелерді басу, жылжыту және басу арқылы жазылған дәйектілік. Ол 
магнитофон жазбасы сияқты ойнатылуы мүмкін. Оны стандартты макро 
командаларды қосу арқылы өңдеуге және өзгертуге болады. 

Мәтіндерді бір мәтіндік редактордан екіншісіне ауыстыру Конвертер 
бағдарламасымен жүзеге асырылады. Ол шығыс файлын тиісті форматта 
жасайды. Әдетте, мәтінді өңдеу бағдарламаларында танымал файл 
форматтарын түрлендіруге арналған модульдер бар. 

Мәтіндік процессорлардың бір түрі – жұмыс үстеліндегі баспа 
жүйелері. Олар полиграфия ережелеріне сәйкес материалдар дайындай 
алады. Жұмыс үстелінің баспа бағдарламалары (мысалы, Publishing, 
PageMaker) – орналасу құралы, дизайнер, техникалық редактор. Олардың 
көмегімен сіз форматтар мен беттерді нөмірлеуді, шегіністердің мөлшерін 
оңай өзгерте аласыз, әртүрлі қаріптермен біріктіре аласыз және т.б. олар 
көбінесе баспа өнімдерін шығаруға арналған. 

Кестелік деректерді өңдеу 
Жұмыс барысында пайдаланушылар көбінесе бухгалтерлік кітаптарды, 

банктік шоттарды, сметаларды, ведомостарды құру және жүргізу, 
жоспарларды құру және ұйымның ресурстарын бөлу, ғылыми зерттеулерді 
жүргізу кезінде кестелік мәліметтермен күресуге мәжбүр. Жұмыстың осы 
түрін автоматтандыруға деген ұмтылыс кесте түрінде ұсынылған ақпаратты 
өңдеудің мамандандырылған бағдарламалық құралдарының пайда болуына 
әкелді. Мұндай бағдарламалық жасақтама кестелік процессорлар немесе 
кестелер деп аталады. Мұндай бағдарламалар кестелер құруға ғана емес, 
сонымен қатар кестелік деректерді өңдеуді автоматтандыруға мүмкіндік 
береді. 

Электрондық кестелер статистикалық деректерді сұрыптау және өңдеу, 
оңтайландыру, болжау және т.б. сияқты мәселелерді шешуде де тиімді 
болды. олардың көмегімен есептеу, шешім қабылдауды қолдау, модельдеу 
және барлық қызмет салаларында нәтижелерді ұсыну мәселелері шешіледі. 
Кестелік деректермен жұмыс істеу кезінде пайдаланушы бірқатар типтік 
процедураларды орындайды, мысалы: 

1) кестелерді құру және өңдеу; 
2) кесте файлын құру (сақтау); 
3) кесте ұяшықтарына деректерді енгізу және өңдеу; 
4) кестеге әртүрлі элементтер мен объектілерді енгізу; 
5) парақтарды пайдалану, кестелерді форматтау және байланыс; 
6) формулалар мен арнайы функцияларды пайдалана отырып, кестелік 

деректерді өңдеу; 
7) диаграммалар мен графиктерді құру; 
8) тізім түрінде ұсынылған деректерді өңдеу; 
9) деректерді талдамалық өңдеу; 
10) оларға кестелер мен диаграммаларды басып шығару. 
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Кестенің құрылымына нөмірленген және тақырыптық тақырыптар, бас 
(тақырып), бүйір (жол тақырыптарын қамтитын кестенің бірінші бағаны) 
кіреді. 

Кестелік процессорлар арасында ең танымал – MS Excel. Ол 
пайдаланушыларға жұмыс парақтарының (беттерінің) жиынтығын ұсынады, 
олардың әрқайсысында бір немесе бірнеше кесте құруға болады. 

Электрондық кесте нысандары үшін келесі операциялар анықталған: 
редакциялау, бір топқа біріктіру, жою, тазарту, кірістіру, көшіру. Фрагментті 
жылжыту операциясы жою және қою әрекеттерін дәйекті орындауға дейін 
азаяды. 

Есептеуді жеңілдету үшін кестелік процессорларға математикалық, 
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Excel кестелік редакторы, Word мәтіндік редакторы және басқалары, 
Office бағдарламалық жасақтамасының (PPP) құрамына кіретін 
бағдарламалар деректермен алмасу стандартын қолдайды және "тізімдерді" 
пайдалану үлкен, біртекті мәліметтер жиынтығымен тиімді жұмыс істеуге 
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Графикалық ақпаратты өңдеу 
Компьютер мониторының экранындағы графикалық ақпарат 

нүктелерден қалыптасады. 
Графикалық режимде монитор экраны жарқыраған нүктелер 

жиынтығын білдіреді ‒ пиксельдер ("pixel", ағылшын тілінен. «picture 
element»). Экрандағы нүктелердің жалпы саны монитордың 
ажыратымдылығы деп аталады, ол оның түріне және жұмыс режиміне де 
байланысты. Бұл жағдайда өлшем бірлігі-дюймдегі нүктелер саны (dpi). 

Шағылысқан түстердің саны бейне адаптер мен дисплейдің 
мүмкіндіктеріне байланысты. Ол бағдарламалық түрде өзгеруі мүмкін. Әр 
түс экрандағы нүкте күйлерінің бірін білдіреді. 

Кез келген компьютерлік кескін кейбір графикалық элементті 
бейнелейтін графикалық примитивтер жиынтығынан тұрады. Примитивтер 
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алфавиттік-сандық және кез келген басқа таңбалар болуы мүмкін. 
Басқаруға болатын графикалық примитивтер жиынтығы көрсетілген 

ақпараттың сегменті деп аталады. Сегментпен қатар графикалық объект 
ұғымы жиі қолданылады. 

Графикалық объект – бір атпен анықталған бірдей визуалды қасиеттері 
мен мәртебесі бар примитивтер жиынтығы. 

Компьютер экранындағы технологиялық процестердің графикалық 
бейнелері WIMPD графикалық интерфейстерін (Windows, Menu, Pointing 
Device) – құрылғыны көрсететін терезелер, мәзірлерді құрайды. 

Графикалық пайдаланушы интерфейсі (Graphical user interface, GUI) 
немесе графикалық пайдаланушы интерфейсі ‒ бұл пайдаланушының 
компьютермен диалогының негізгі элементтерін стандартты қолдануды 
қамтитын есептеу жүйесімен өзара әрекеттесуді ұйымдастырудың 
графикалық ортасы. 

Графикалық интерфейс визуалды басқару элементтері арқылы есептеу 
жүйесінің әрекетін басқаруға мүмкіндік береді: терезелер, тізімдер, түймелер, 
еренсілтемелер және айналдыру жолақтары. Оған келесі ұғымдар кіреді: 
жұмыс үстелі, терезелер, пиктограммалар, графикалық интерфейс 
элементтері, меңзегіш құрылғыны басқару (тінтуір). Бұл визуалды 
элементтер графикалық қосымшалар арқылы жасалады, көрсетіледі және 
өңделеді. 

Графикалық қосымшалар-жалған батырмалар, графикалық көрсеткіш, 
батырма және айналдыру сызғышы сияқты графикалық элементтерді 
қолданатын қосымшалар. 

Графикалық интерфейсті қолдана отырып, пайдаланушы 
компьютермен "байланысады". Бұл байланыс әдісі немесе режим диалог деп 
аталады. 

Диалог режимі – бұл адам мен ДК арасында тікелей және екі жақты 
ақпарат, командалар немесе нұсқаулар алмасатын пайдаланушының 
компьютермен өзара әрекеттесу тәсілі. Белсенді және пассивті диалог 
режимдері бар. 

Пайдаланушы жұмыс үстелімен, терезелермен және олардағы 
заттармен жұмыс істейді. Бұл жағдайда операциялық жүйе оның барлық 
командаларын орындайды. Жұмыс барысында ол пайдаланушыға басқа 
терезелер мен сілтемелер жасауға, терезелермен және олардың мазмұнымен 
жұмыс істеу мүмкіндіктерін пайдалануға және т.б. мүмкіндік береді, мысалы, 
пайдаланушы терезені бүкіл экранға көрсете алады, оны қажетті мөлшерге 
дейін, тіпті пиктограммаға дейін азайта алады. Сонымен қатар, пайдаланушы 
барлық әрекеттерді компьютерді басқарудың негізгі құралына айналған 
тінтуірді координаталық манипулятордың көмегімен орындайды. 

Графикалық ақпарат дегеніміз – сурет, сызба, фотосурет, кітаптағы 
сурет (иллюстрация) немесе үлкен сурет, теледидар экранындағы сурет және 
т. б. 

Компьютерлерді қолданудың бір бағыты – компьютерлік графика. 
Ақпаратты ұсынудың компьютерлік графикалық формасы ондағы 
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объектілердің суреттері нүктелерден жасалатындығымен сипатталады. 
Суретті компьютердің жадына жазу кезінде жеке нүктелердің түсінен басқа 
көптеген қосымша ақпарат қажет: суреттің өлшемдері, нүктелердің 
жарықтығы және т. б. 

Символдық түрдегі кез келген визуалды кескін графикалық түрде 
ұсынылуы мүмкін. Деректерді ұсынудың мұндай графикалық нысаны 
анағұрлым ақпараттылыққа, яғни үлкен ақпараттық сыйымдылыққа ие. Егер 
біз кескіннің ақпараттық сыйымдылығының бірлігі ретінде 
(ажыратымдылық) бір ұяшықты алсақ, онда ол осы ұяшықтағы мүмкін 
суреттердің санымен анықталады. Суреттердің ажыратымдылық қабілеті 
пикселдермен өлшенеді және кескін нүктелерінің көлденең және тігінен 
көбейтіндісіне тең[6]. 

 
2.2.3. Мәтіндік, кестелік және графикалық редакторлар 
 
Мәтіндік редактор – бұл мәтіндік деректерді енгізу және өңдеу үшін 

арнайы қолданылатын бағдарлама. 
Бұл деректер бағдарлама немесе құжат немесе кітап болуы мүмкін. 

Өңделетін мәтін экранда көрсетіледі және пайдаланушы диалог режимінде 
оған өзгерістер енгізеді. 

Мәтіндік редакторлар әртүрлі функцияларды орындай алады, атап 
айтқанда: 

- мәтін жолдарын өңдеу; 
- әр түрлі қаріптерді қолдану; 
- мәтіннің бір бөлігін бір орыннан екінші орынға немесе бір құжаттан 

екінші орынға көшіру және көшіру; 
- мәтінмәндік іздеу және мәтін бөліктерін ауыстыру; 
- еркін жоларалық интервалдарды орнату; 
- жаңа жолға сөздерді автоматты түрде беру; 
- беттерді автоматты түрде нөмірлеу; 
- сілтемелерді өңдеу және нөмірлеу; 
- абзац шеттерін туралау; 
- кестелер құру және диаграммалар құру; 
- сөздердің емлесін тексеру және синонимдерді таңдау; 
- мазмұн кестелері мен пәндік көрсеткіштерді құру; 
- дайындалған мәтінді принтерге қажетті мөлшерде басып шығару және 

т. б. 
Мәтіндік редакторлардың мүмкіндіктері әртүрлі ‒ қарапайым 

құрылымдағы кішігірім құжаттарды дайындауға арналған бағдарламалардан 
бастап, кітаптар мен журналдарды (баспа жүйелері) басып шығаруға, 
жобалауға және толық дайындауға арналған бағдарламаларға дейін. 

Ең танымал мәтіндік редактор ‒ Microsoft Word. 
Толық жұмыс істейтін баспа жүйелері – Microsoft Publisher, Corel 

Ventura және Adobe PageMaker. 
Баспа жүйелері компьютерлік орналасу және графика үшін қажет. Олар 
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көп беттік құжаттармен жұмысты едәуір жеңілдетеді, мәтінді автоматты 
түрде парақтарға бөлуге, бет нөмірлерін орналастыруға, тақырыптар жасауға 
және т.б. кез ‒ келген басылымдардың макеттерін жасау –жарнамалық 
парақтардан бастап көп беттік кітаптарға, журналдарға және веб ‒ парақтарға 
дейін-тіпті жаңадан бастаушылар үшін де қол жетімді болады. 

Кестелік редактор (процессор) ‒ бұл кестелерді өңдеуге арналған 
өзара байланысты бағдарламалар жиынтығы. Электрондық кесте – бұл 
жолдар мен графиктерден тұратын қарапайым кестенің компьютерлік 
баламасы, олардың қиылысында сандық ақпарат, формулалар немесе мәтін 
бар ұяшықтар орналасқан. 

Кестенің сандық ұяшығындағы мәнді тиісті формула бойынша жазуға 
немесе есептеуге болады; формулада басқа жасушаларға сілтемелер болуы 
мүмкін. 

Кесте ұяшығындағы мән өзгерген сайын, оған пернетақтадан жаңа мән 
жазу нәтижесінде, осы ұяшыққа тәуелді мәндер бар барлық ұяшықтардағы 
мәндер де қайта есептеледі. 

Бағандар мен жолдарға атау беруге болады. Монитор экраны терезе 
ретінде түсіндіріледі, ол арқылы кестені толығымен немесе бөліп қарауға 
болады. 

Кестелік процессорлар бухгалтерлік және статистикалық есептеулер 
үшін ыңғайлы құрал болып табылады. Әр пакетте жүздеген математикалық 
функциялар мен статистикалық мәліметтерді өңдеу алгоритмдері бар.  

Сонымен қатар, кестелерді бір-бірімен байланыстыруға, электрондық 
мәліметтер базасын құруға және өңдеуге арналған қуатты құралдар бар. 

Арнайы құралдар ондаған түрлі кестелер, графиктер, диаграммаларды 
қолдана отырып, реттелетін есептерді автоматты түрде алуға және басып 
шығаруға, оларды түсініктемелер мен графикалық суреттермен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Кестелік процессорларда қолданушыға белгілі бір 
мәзір командалары мен басқа да анықтамалық мәліметтер туралы ақпарат 
беретін біріктірілген анықтамалық жүйе бар. Көп өлшемді кестелер кез 
келген критерий бойынша мәліметтер базасында үлгілерді тез жасауға 
мүмкіндік береді. 

Ең танымал Microsoft Excel кестелік процессоры (Excel). 
Microsoft Excel көптеген күнделікті операцияларды автоматтандырады, 

арнайы шаблондар есептер шығаруға, деректерді импорттауға және 
басқаларға көмектеседі. 

Графикалық редактор – бұл экранда графикалық кескіндерді құру 
процестерін автоматтандыруға арналған бағдарлама. Сызықтар, қисықтар, 
экран аймақтарын бояу, түрлі қаріптермен жазулар жасау және т. б. 

Көптеген редакторлар сканерлер арқылы алынған суреттерді өңдеуге, 
сонымен қатар сызбаларды мәтіндік редактордың көмегімен дайындалған 
құжатқа қосуға болатындай етіп көрсетуге мүмкіндік береді. Кейбір 
редакторлар үш өлшемді нысандардың суреттерін, олардың бөлімдерін, 
бұрылыстарын, жақтау модельдерін және т. б. алуға мүмкіндік береді. 
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көп беттік құжаттармен жұмысты едәуір жеңілдетеді, мәтінді автоматты 
түрде парақтарға бөлуге, бет нөмірлерін орналастыруға, тақырыптар жасауға 
және т.б. кез ‒ келген басылымдардың макеттерін жасау –жарнамалық 
парақтардан бастап көп беттік кітаптарға, журналдарға және веб ‒ парақтарға 
дейін-тіпті жаңадан бастаушылар үшін де қол жетімді болады. 

Кестелік редактор (процессор) ‒ бұл кестелерді өңдеуге арналған 
өзара байланысты бағдарламалар жиынтығы. Электрондық кесте – бұл 
жолдар мен графиктерден тұратын қарапайым кестенің компьютерлік 
баламасы, олардың қиылысында сандық ақпарат, формулалар немесе мәтін 
бар ұяшықтар орналасқан. 

Кестенің сандық ұяшығындағы мәнді тиісті формула бойынша жазуға 
немесе есептеуге болады; формулада басқа жасушаларға сілтемелер болуы 
мүмкін. 

Кесте ұяшығындағы мән өзгерген сайын, оған пернетақтадан жаңа мән 
жазу нәтижесінде, осы ұяшыққа тәуелді мәндер бар барлық ұяшықтардағы 
мәндер де қайта есептеледі. 

Бағандар мен жолдарға атау беруге болады. Монитор экраны терезе 
ретінде түсіндіріледі, ол арқылы кестені толығымен немесе бөліп қарауға 
болады. 

Кестелік процессорлар бухгалтерлік және статистикалық есептеулер 
үшін ыңғайлы құрал болып табылады. Әр пакетте жүздеген математикалық 
функциялар мен статистикалық мәліметтерді өңдеу алгоритмдері бар.  

Сонымен қатар, кестелерді бір-бірімен байланыстыруға, электрондық 
мәліметтер базасын құруға және өңдеуге арналған қуатты құралдар бар. 

Арнайы құралдар ондаған түрлі кестелер, графиктер, диаграммаларды 
қолдана отырып, реттелетін есептерді автоматты түрде алуға және басып 
шығаруға, оларды түсініктемелер мен графикалық суреттермен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Кестелік процессорларда қолданушыға белгілі бір 
мәзір командалары мен басқа да анықтамалық мәліметтер туралы ақпарат 
беретін біріктірілген анықтамалық жүйе бар. Көп өлшемді кестелер кез 
келген критерий бойынша мәліметтер базасында үлгілерді тез жасауға 
мүмкіндік береді. 

Ең танымал Microsoft Excel кестелік процессоры (Excel). 
Microsoft Excel көптеген күнделікті операцияларды автоматтандырады, 

арнайы шаблондар есептер шығаруға, деректерді импорттауға және 
басқаларға көмектеседі. 

Графикалық редактор – бұл экранда графикалық кескіндерді құру 
процестерін автоматтандыруға арналған бағдарлама. Сызықтар, қисықтар, 
экран аймақтарын бояу, түрлі қаріптермен жазулар жасау және т. б. 

Көптеген редакторлар сканерлер арқылы алынған суреттерді өңдеуге, 
сонымен қатар сызбаларды мәтіндік редактордың көмегімен дайындалған 
құжатқа қосуға болатындай етіп көрсетуге мүмкіндік береді. Кейбір 
редакторлар үш өлшемді нысандардың суреттерін, олардың бөлімдерін, 
бұрылыстарын, жақтау модельдерін және т. б. алуға мүмкіндік береді. 

Жаңадан келген пайдаланушылар Paint немесе Paintbrush-тің 
қарапайым растрлық (нүктелік) графикалық редакторларының мысалында 
кескіндерді жасау және өңдеу алфавитімен танысуы керек. 

Суретші-иллюстраторлардың, дизайнерлердің, фотографтардың және 
аниматорлардың арасында Adobe Photoshop-тың растрлық редакторы 
танымал, ол кез-келген көркем және көркем дизайнды жүзеге асыруға, нақты 
кескіндерді жасауға және өзгертуге мүмкіндік береді. 

Corel DRAW ‒ графикалық өңдеу және үш өлшемді модельдеу 
құралдарымен жабдықталған жарияланымдарды құру функциялары бар 
қуатты графикалық редактор. 

 
2.2.4. Клиенттермен қарым-қатынасты басқару жүйесі 
 
Қазіргі бизнесте әртүрлі процестерді автоматтандыру қажеттілігі 

бұрыннан таныс құбылысқа айналды. Мамандандырылған бағдарламалық 
жасақтаманы пайдаланбай қойма немесе бухгалтерлік есепті елестету қиын, 
сауда өкілдері тапсырысты рәсімдеу және кеңсеге тікелей планшеттен немесе 
ұялы телефоннан жіберу үшін арнайы қосымшаларды пайдаланады, 
тапсырыстардың көп бөлігі сайттан өңдеуге дайын құжаттар түрінде келеді. 
Бірақ сонымен бірге клиенттермен қарым-қатынас, кем дегенде, орта және 
шағын бизнесте, қандай да бір себептермен, автоматтандыруды енгізбестен 
және есепке алуға жеткілікті назар аудармай жиі жүргізіледі. 

Егер сату бөлімінің жұмысы есепке алу жүйесінсіз жүргізілсе не 
болады? Әрбір сату менеджері өзіне ыңғайлы жұмыс істейді, қоңырауларды, 
клиенттермен өзара әрекеттесудің басқа түрлерін өз қалауы бойынша 
тіркейді: біреу-қағазға, біреу – Excel кестелеріне, ал біреу жұмыс процесін 
тіркеуді қажет деп санамайды. 

Сайттан жаңа тапсырыс берушілердің кіріс қоңыраулары немесе 
өтініштері де тіркелмейді, көбінесе менеджерлердің қайсысы кіріс өтінімімен 
айналысатынын түсіну қиын. Нәтижесінде есеп тек төленген тапсырыстар 
деңгейінде жүргізіледі. Сонымен қатар, қызметкер жұмыстан босатылған 
немесе ауырған жағдайда, оның барлық аяқталмаған келіссөздері мен 
өңделмеген байланыстары компания жоғалуы мүмкін, бұл тиімді жұмыс 
үшін өте қажет емес. 

Бұл жағдайдан шығудың жолы-клиенттермен қарым-қатынасты 
басқаруды автоматтандыру және стандарттау, яғни CRM жүйесін енгізу. 

Бұл шешім көмектеседі: 
Компания үшін ортақ стандартталған байланыс базасын алыңыз 

(клиенттер, контрагенттер). 
Кез-келген уақытта сату бөлімінің сапасын тиімді бақылау. 
Лидтармен (кіріс қоңыраулары, сұраулар) жұмыс істеу тиімділігінің 

статистикасы мен талдауын алу. 
Жұмыс сапасын арттыруды жоспарлау және бизнесті дамыту 

стратегиясын әзірлеу. 
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CRM жүйесі (Customer Relationship Management немесе клиенттермен 
қарым ‒ қатынасты басқару)-бұл Тапсырыс берушілермен (клиенттермен) 
өзара әрекеттесу стратегияларын автоматтандыруға, атап айтқанда сату 
деңгейін арттыруға, маркетингті оңтайландыруға және клиенттер туралы 
ақпаратты және олармен қарым-қатынас тарихын сақтау арқылы клиенттерге 
қызмет көрсетуді жақсартуға, бизнес-процестерді құруға және жақсартуға 
және нәтижелерді кейіннен талдауға арналған ұйымдарға арналған 
қолданбалы бағдарламалық жасақтама. 

Шын мәнінде, CRM жүйесін клиенттермен қарым-қатынасты 
жақсартуға көмектесетін кез-келген бақылау және есепке алу нұсқасы деп 
санауға болады. Егер сіз қоңыраулар мен контактілердің тарихын қағазда 
немесе Excel – де жүргізсеңіз де-бұл CRM жүйесі деп санауға болады, егер 
дамыған бухгалтерлік есеп және бақылау схемасы жұмыс істесе және 
клиенттермен өзара әрекеттесудің барлық нұсқаларын бақылауға мүмкіндік 
берсе. Әрине, бухгалтерлік есепті жүргізудің мұндай әдістері ескі дүние, 
өйткені қазіргі әлемде тиімді автоматтандырусыз кез-келген бизнестің 
жұмысын елестету қиын. Сондықтан CRM жүйесі туралы айтқанда, олар 
әдетте арнайы бағдарламалық жасақтаманы білдіреді. 

Орта және шағын бизнесте ең маңызды талап – клиентті жоғалтпау. 
CRM жүйелері клиенттермен тікелей жұмыс істейтін және сатып 

алушылар санын көбейтуге тырысатын кез-келген бизнеске қажет. 
Сонымен, егер жаңа клиенттердің кіріс қоңыраулары немесе сұраулары 

(қорғасын) бизнестің жұмысында маңызды болса, егер бизнес жаңа 
клиенттерді алуға және ұстап тұруға күш салса, онда CRM жүйесі қажет. 

CRM әлеуетті клиентті жоғалтпау, кіріс қоңырау мен сұранысты 
жіберіп алмау үшін қажет. Біздің еліміздегі шағын және орта бизнесте 
бәсекелестік өте жоғары. Компаниялар назар аудару үшін клиенттерді тарту 
үшін айтарлықтай күш салуда. Клиенттерді тартуға арналған басқа 
шығындармен салыстырғанда айтарлықтай бюджет бөлінеді. Бұл қаражат 
пен күш-жігердің бәрі бекер болмағаны өте маңызды. Автоматтандырылған 
жүйелер сату бөлімінің дәл осылай жұмыс істейтініне сенімділік алуға 
мүмкіндік береді. Сіз әр кіріс қоңырауды, әр сұрауды бекітесіз. 

Қызметкерлердің жұмысын бақылау және клиенттердің жұмысын 
стандарттау. Жалпы стандартталған CRM жүйесі болмаса, әр қызметкер 
бұрынғыдай жұмыс істейді. Біреу электрондық кестелерде, біреу дәптерде 
немесе күнделікте есеп жүргізеді. Байланыс сондай-ақ, орын жеткілікті бей 
берекет. Қоңыраулар кез-келген ыңғайлы телефоннан жасалады, жұмыс 
сапасын бақылау мүмкін емес. CRM жүйесі бұл мәселені толығымен шешеді.  

Барлық кіріс және шығыс контактілері туралы ақпарат кез-келген 
уақытта алуға болатын бір қоймада болады. 

Статистикалық база жинақталуда, бұл кез келген бизнестің табысты 
дамуы үшін өте маңызды. CRM жүйесін қолдану арқылы барлық жұмыс 
ақпараты стандартталған түрде бір жалпы базада жиналады.  
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CRM жүйесі (Customer Relationship Management немесе клиенттермен 
қарым ‒ қатынасты басқару)-бұл Тапсырыс берушілермен (клиенттермен) 
өзара әрекеттесу стратегияларын автоматтандыруға, атап айтқанда сату 
деңгейін арттыруға, маркетингті оңтайландыруға және клиенттер туралы 
ақпаратты және олармен қарым-қатынас тарихын сақтау арқылы клиенттерге 
қызмет көрсетуді жақсартуға, бизнес-процестерді құруға және жақсартуға 
және нәтижелерді кейіннен талдауға арналған ұйымдарға арналған 
қолданбалы бағдарламалық жасақтама. 

Шын мәнінде, CRM жүйесін клиенттермен қарым-қатынасты 
жақсартуға көмектесетін кез-келген бақылау және есепке алу нұсқасы деп 
санауға болады. Егер сіз қоңыраулар мен контактілердің тарихын қағазда 
немесе Excel – де жүргізсеңіз де-бұл CRM жүйесі деп санауға болады, егер 
дамыған бухгалтерлік есеп және бақылау схемасы жұмыс істесе және 
клиенттермен өзара әрекеттесудің барлық нұсқаларын бақылауға мүмкіндік 
берсе. Әрине, бухгалтерлік есепті жүргізудің мұндай әдістері ескі дүние, 
өйткені қазіргі әлемде тиімді автоматтандырусыз кез-келген бизнестің 
жұмысын елестету қиын. Сондықтан CRM жүйесі туралы айтқанда, олар 
әдетте арнайы бағдарламалық жасақтаманы білдіреді. 

Орта және шағын бизнесте ең маңызды талап – клиентті жоғалтпау. 
CRM жүйелері клиенттермен тікелей жұмыс істейтін және сатып 

алушылар санын көбейтуге тырысатын кез-келген бизнеске қажет. 
Сонымен, егер жаңа клиенттердің кіріс қоңыраулары немесе сұраулары 

(қорғасын) бизнестің жұмысында маңызды болса, егер бизнес жаңа 
клиенттерді алуға және ұстап тұруға күш салса, онда CRM жүйесі қажет. 

CRM әлеуетті клиентті жоғалтпау, кіріс қоңырау мен сұранысты 
жіберіп алмау үшін қажет. Біздің еліміздегі шағын және орта бизнесте 
бәсекелестік өте жоғары. Компаниялар назар аудару үшін клиенттерді тарту 
үшін айтарлықтай күш салуда. Клиенттерді тартуға арналған басқа 
шығындармен салыстырғанда айтарлықтай бюджет бөлінеді. Бұл қаражат 
пен күш-жігердің бәрі бекер болмағаны өте маңызды. Автоматтандырылған 
жүйелер сату бөлімінің дәл осылай жұмыс істейтініне сенімділік алуға 
мүмкіндік береді. Сіз әр кіріс қоңырауды, әр сұрауды бекітесіз. 

Қызметкерлердің жұмысын бақылау және клиенттердің жұмысын 
стандарттау. Жалпы стандартталған CRM жүйесі болмаса, әр қызметкер 
бұрынғыдай жұмыс істейді. Біреу электрондық кестелерде, біреу дәптерде 
немесе күнделікте есеп жүргізеді. Байланыс сондай-ақ, орын жеткілікті бей 
берекет. Қоңыраулар кез-келген ыңғайлы телефоннан жасалады, жұмыс 
сапасын бақылау мүмкін емес. CRM жүйесі бұл мәселені толығымен шешеді.  

Барлық кіріс және шығыс контактілері туралы ақпарат кез-келген 
уақытта алуға болатын бір қоймада болады. 

Статистикалық база жинақталуда, бұл кез келген бизнестің табысты 
дамуы үшін өте маңызды. CRM жүйесін қолдану арқылы барлық жұмыс 
ақпараты стандартталған түрде бір жалпы базада жиналады.  

Нәтижесінде көшбасшы жұмыс статистикасын талдай алады, әртүрлі 
есептер жасай алады (олардың көпшілігі CRM жүйелерінде дайын), 
яғни.жұмысты талдап, кейінгі жұмысты саналы түрде жоспарлай алады. 

Өзіңіздің жұмыс жүйеңізді құруға негіз болатын дайын шешімдер. 
Әрбір CRM жүйесі – бұл әзірлеушілердің клиентпен қалай жұмыс істеу 
керектігі туралы көзқарасының көрінісі. Онда жұмысты жаңа деңгейге 
көтеруге мүмкіндік беретін көптеген дайын құралдар бар. Мысалы, CRM 
жүйесін телефониямен біріктіру барлық қоңырауларды тіркеуге, барлық жаңа 
контактілерді есте сақтауға және сату бөлімінің сапасын талдауға мүмкіндік 
береді. Шағын және орта бизнестесте клиенттермен жұмысты көбінесе 
тікелей бизнес жетекшісі (иесі) басқарады. Оның мамандары жоқ, көбінесе 
клиенттермен жұмысты ұйымдастыру бойынша жұмыс жоқ. Көшбасшыға 
бұл мәселеге сүйенетін ештеңе жоқ, сондықтан сату бөлімі көбінесе жақсы 
жұмыс істемейді. CRM жүйесін енгізу сізге құрал ғана емес, сонымен қатар 
көмек алуға, әзірлеушілердің сату бөлімі қалай жұмыс істеуі керек деген 
көзқарасын алуға мүмкіндік береді. Өз кезегінде, CRM жүйесін әзірлеу 
кезінде олар әдетте ең жақсы тәжірибелерге, клиенттермен жұмыс жасау 
саласындағы сарапшыларға сүйенеді. Жүйенің әртүрлі құралдары 
клиенттермен жұмысты оңтайландыру процесінде қандай қадамдар жасау 
керектігін айтады. 

Сонымен қатар, CRM жүйесін қолданушы көптеген басқа пайдалы 
дүниелерді алады, олардың көпшілігі таңдалған жүйеге байланысты. 

CRM жүйесін таңдағанда, ең бастысы – жұмыс барысында көргіңіз 
келетін барлық мүмкіндіктердің бар екеніне көз жеткізу.  

Сонымен, егер кіріс қоңыраулар сіз үшін өте маңызды болса, таңдалған 
CRM жүйесі телефониямен интеграцияны қолдайтынына көз жеткізу керек. 

Әр түрлі технологиялар негізінде құрылған CRM жүйелерінің екі түрі 
бар: 

Saas немесе жүйе қызмет ретінде. Бұл нұсқада барлық бағдарламалық 
жасақтама мен деректер қызмет жеткізушісінің серверінде орналасқан. 

Сіз жүйеге браузер, клиент бағдарлама немесе мобильді қосымша 
арқылы online қол жеткізе аласыз. Барлық процестер қызмет провайдері 
жағында жүреді. 

 
2.2.5. Тәжірибелік жұмыстар 
 
№ 5 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: мәтіндік құжаттаманы өңдеуге арналған 

компьютерлік бағдарламалар 
Тәжірибелік жұмыстың мақсаты: мәтіндік редакторларда жұмыс істеуді 

үйрену. 
Өңдеу және пішімдеу 
Өңдеу-құжаттың мазмұнын қосуды, жоюды, жылжытуды немесе 

түзетуді қамтамасыз ететін түрлендіру. 
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Құжатты өңдеу әдетте таңбаларды немесе мәтін үзінділерін қосу, жою 
немесе жылжыту арқылы жасалады. 

Бұл механизм нысандарды бір қосымшадан екіншісіне көшіруге және 
қоюға мүмкіндік береді. Мысалы, Word мәтіндік редакторында құжатпен 
жұмыс жасай отырып, оған суреттер, анимациялар, дыбыстар және тіпті 
бейнеклиптер салуға болады, осылайша қарапайым мәтіндік құжаттан 
мультимедиа құжатын алуға болады. 

Пішімдеу – құжатты ұсыну нысанын өзгертетін түрлендіру. 
Кез келген құжат беттерден тұрады, сондықтан құжатпен жұмыс 

істеудің басында бет параметрлерінің мәндерін орнату керек: формат, бағдар, 
өрістер және т.б. А4 (210х297 мм) бетінің форматы стандартты болып 
табылады. Беттің екі мүмкін бағыты бар – кітап және ландшафт. Кәдімгі 
мәтіндер үшін кітап бағандары жиі қолданылады, ал бағандары көп кестелер 
үшін ландшафт қолданылады. 

Параграфтарды пішімдеу. 
Әдеби тұрғыдан абзац – мәтіннің бөлігі, ол шығарманың мағынасы 

бойынша аяқталған фрагменті болып табылады, оның соңы жаңа ойға көшу 
үшін табиғи үзіліс ретінде қызмет етеді. 

Компьютерлік құжаттарда абзацтың соңындағы басқару белгісімен 
аяқталатын кез келген мәтін абзац болып саналады. Абзацтың соңын енгізу 
Enter пернесін басу арқылы қамтамасыз етіледі. 

Параграфтарды пішімдеу сізге дұрыс және әдемі жасалған құжатты 
дайындауға мүмкіндік береді. 

Абзацты пішімдеу процесінде оны туралау параметрлері (туралау 
парақтың шеттерінің шекараларына қатысты мәтіннің орналасуын көрсетеді), 
шегіністер (абзац толығымен сол және оң жақта шегіністер болуы мүмкін) 
және интервалдар (абзац жолдарының арасындағы қашықтық), қызыл жол 
шегінісі және т. б. 

Қаріпті (таңбаларды) пішімдеу. 
Таңбалар – әріптер, сандар, бос орындар, тыныс белгілері, арнайы 

таңбалар. Таңбаларды пішімдеуге болады (олардың сыртқы түрін өзгерту). 
Таңбалардың негізгі қасиеттерінің ішінде мыналарды бөлуге болады: қаріп, 
Өлшем, стиль және түс. 

Қаріп – белгілі бір стильдегі таңбалардың толық жиынтығы. Әр 
қаріптің өз атауы бар, мысалы Times New Roman, Arial, Comic Sans MS. 
Қаріптің өлшем бірлігі тармақ болып табылады (1 пт = 0,367 мм). Қаріп 
өлшемдерін үлкен шектерде өзгертуге болады. Сонымен қалыпты (кәдімгі) 
дағдылы кескінде рәміздер әдетте қолданады: жартылай қарайтылған, 
курсивті, жартылай қарайтылған курсивті. 

Компьютерде ұсыну әдісіне сәйкес растрлық және векторлық қаріптер 
ерекшеленеді. Растрлық қаріптерді көрсету үшін растрлық графика әдістері 
қолданылады, шрифт таңбалары – пиксельдер тобы. Растрлық қаріптер тек 
белгілі бір коэффициенттермен масштабтауға мүмкіндік береді. 
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Құжатты өңдеу әдетте таңбаларды немесе мәтін үзінділерін қосу, жою 
немесе жылжыту арқылы жасалады. 

Бұл механизм нысандарды бір қосымшадан екіншісіне көшіруге және 
қоюға мүмкіндік береді. Мысалы, Word мәтіндік редакторында құжатпен 
жұмыс жасай отырып, оған суреттер, анимациялар, дыбыстар және тіпті 
бейнеклиптер салуға болады, осылайша қарапайым мәтіндік құжаттан 
мультимедиа құжатын алуға болады. 

Пішімдеу – құжатты ұсыну нысанын өзгертетін түрлендіру. 
Кез келген құжат беттерден тұрады, сондықтан құжатпен жұмыс 

істеудің басында бет параметрлерінің мәндерін орнату керек: формат, бағдар, 
өрістер және т.б. А4 (210х297 мм) бетінің форматы стандартты болып 
табылады. Беттің екі мүмкін бағыты бар – кітап және ландшафт. Кәдімгі 
мәтіндер үшін кітап бағандары жиі қолданылады, ал бағандары көп кестелер 
үшін ландшафт қолданылады. 

Параграфтарды пішімдеу. 
Әдеби тұрғыдан абзац – мәтіннің бөлігі, ол шығарманың мағынасы 

бойынша аяқталған фрагменті болып табылады, оның соңы жаңа ойға көшу 
үшін табиғи үзіліс ретінде қызмет етеді. 

Компьютерлік құжаттарда абзацтың соңындағы басқару белгісімен 
аяқталатын кез келген мәтін абзац болып саналады. Абзацтың соңын енгізу 
Enter пернесін басу арқылы қамтамасыз етіледі. 

Параграфтарды пішімдеу сізге дұрыс және әдемі жасалған құжатты 
дайындауға мүмкіндік береді. 

Абзацты пішімдеу процесінде оны туралау параметрлері (туралау 
парақтың шеттерінің шекараларына қатысты мәтіннің орналасуын көрсетеді), 
шегіністер (абзац толығымен сол және оң жақта шегіністер болуы мүмкін) 
және интервалдар (абзац жолдарының арасындағы қашықтық), қызыл жол 
шегінісі және т. б. 

Қаріпті (таңбаларды) пішімдеу. 
Таңбалар – әріптер, сандар, бос орындар, тыныс белгілері, арнайы 

таңбалар. Таңбаларды пішімдеуге болады (олардың сыртқы түрін өзгерту). 
Таңбалардың негізгі қасиеттерінің ішінде мыналарды бөлуге болады: қаріп, 
Өлшем, стиль және түс. 

Қаріп – белгілі бір стильдегі таңбалардың толық жиынтығы. Әр 
қаріптің өз атауы бар, мысалы Times New Roman, Arial, Comic Sans MS. 
Қаріптің өлшем бірлігі тармақ болып табылады (1 пт = 0,367 мм). Қаріп 
өлшемдерін үлкен шектерде өзгертуге болады. Сонымен қалыпты (кәдімгі) 
дағдылы кескінде рәміздер әдетте қолданады: жартылай қарайтылған, 
курсивті, жартылай қарайтылған курсивті. 

Компьютерде ұсыну әдісіне сәйкес растрлық және векторлық қаріптер 
ерекшеленеді. Растрлық қаріптерді көрсету үшін растрлық графика әдістері 
қолданылады, шрифт таңбалары – пиксельдер тобы. Растрлық қаріптер тек 
белгілі бір коэффициенттермен масштабтауға мүмкіндік береді. 

Векторлық қаріптерде символдар математикалық формулалармен 
сипатталады және олардың еркін масштабталуы мүмкін. Векторлық 
қаріптердің ішінде TrueType типіндегі қаріптер ең көп таралған. 

Сондай-ақ, таңбаларды пішімдеудің қосымша параметрлерін орнатуға 
болады: таңбаларды әр түрлі жолдармен астын сызу, таңбалар түрін өзгерту 
(жоғарғы және төменгі, сызылған), таңбалар арасындағы қашықтықты 
өзгерту. 

Егер сіз құжатты түрлі-түсті басып шығаруды жоспарласаңыз, әр түрлі 
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Емле мен синтаксисті тексеру 
Емле мен синтаксисті тексеру үшін арнайы бағдарламалық модульдер 

қолданылады, олар әдетте мәтіндік процессорлар мен баспа жүйелеріне 
қосылады. Мұндай жүйелерде көп тілді құжаттардағы қателерді түзетуге 
мүмкіндік беретін бірнеше тілдерге арналған сөздіктер мен грамматикалық 
ережелер бар. 

Файл пішімі 
Файл пішімі мәтінді файлда сақтау әдісін анықтайды. Қарапайым 

мәтіндік файл пішімі (TCT) тек таңбаларды (таңбалардың сандық кодтары), 
ал басқа форматтарда (DOCX, RTF) мәтінді пішімдеуді қамтамасыз ететін 
қосымша басқару сандық кодтары бар. 

 
№ 6 тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: мәтіндік, кестелік және графикалық редакторлар 
Тәжірибелік жұмыстың мақсаты: мәтіндік, кестелік және графикалық 

редакторларды және олармен жұмыс жасауды зерттеу. 
Мәтіндік редакторлар мен мәтіндік процессорлар-бұл ДК көмегімен 

құжаттарды (хаттар, мақалалар, кітаптар) дайындауға арналған 
бағдарламалар. Мүмкіндіктер деңгейіне сәйкес мамандандырылған 
бағдарламалық жасақтаманы мәтіндік редакторларға, яғни қарапайым 
құжаттарды дайындаудың негізгі мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін 
бағдарламаларға бөлуге болады; мәтіндік процессорлар, яғни кез келген 
күрделіліктегі құжаттарды дайындаудың кең жиынтығын қамтамасыз ететін 
бағдарламалар. 

Кестелік процессорлары деп бағдарламалар пакеттері арналған 
электрондық кестелерді құру және айла-шарғы жасау, оларды деректеуді 
атайды. Осындай пакеттердің ішінде Microsoft Exsel ең көп таралған. 

Кестелерді құру кезінде кестелік процессор пайдаланушыға әдетте 
стандартты мүмкіндіктер жиынтығын ұсынады. 

Кесте ұяшықтарында өз құрамында әртүрлі мақсаттағы 
(математикалық, қаржылық, статистикалық, инженерлік және т.б.) 
кіріктірілген функциялары бар күрделі формулалар пайдаланылуы мүмкін. 
Формулалар кестенің басқа ұяшықтарының мазмұнына байланысты алынған 
мәндерді есептейді. 

Бірнеше кестенің байланысын ұйымдастыру: бір кестенің ұяшық 
мәндерін басқа кестелердегі мәліметтер негізінде құруға болады, ал бастапқы 
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кестелердегі деректердің өзгеруі қорытынды кестедегі соңғы нәтижелерге 
автоматты түрде әсер етеді. 

Жиынтық кестелер деп аталатындарды құру – үлкен мәліметтер 
жиынтығын ыңғайлы талдауды қамтамасыз ететін интерактивті кестелер. 

Тізімдер (мәліметтер базасы), сұрыптау операциялары, аралық 
нәтижелерді есептеу және деректерді сүзу түрінде жасалған кестелерге 
қолдану. 

Бірнеше кестедегі деректерді бір кестеге біріктіруге болатын 
деректерді біріктіруді жүзеге асыру. 

Сценарийді қолдану – сол кестеде соңғы қорытынды мәндер пайда 
болатын бастапқы деректердің аталған массивтері. 

Осындай бірнеше деректер массивімен сіз түпкілікті нәтижелердің 
бірнеше нұсқасын тез ала аласыз. 

Формулалар бойынша есептеу қателерін автоматтандырылған іздеуді 
орындау. 

Қате туралы хабарлама кодтарын талдаудан басқа, пайдаланушының 
ұяшықтар арасындағы тәуелділікті бақылау мүмкіндігі бар. 

Деректерді бөгде адамдардың өзгеруінен қорғау. Бір немесе бірнеше 
ұяшықтарды, бүкіл кестені немесе жұмыс кітабын қорғауға болады. 
Қорғаныс деңгейінің мүмкін комбинацияларын қолдануға болады. 

Кестенің белгілі бір бөлігін (деңгейін) жасыру немесе көрсету үшін 
құрылымдалған деректерді пайдалану. Бұл жұмыс парағындағы деректерді 
бақылауды едәуір жақсартады және ақпаратты таңдау процесіне икемділік 
береді. 

Автотолтыру механизмін қолдану, онда бір мәнді немесе бірнеше түрлі 
мәндерді кестенің бірнеше ұяшықтарына тез енгізуге болады, алдын-ала 
дайындалған және мәліметтер сериясы ретінде сақталады. Қатардың әр 
мүшесі кестенің бір ұяшығына енгізіледі. Ұяшықтарға деректерді жүйелі 
түрде енгізу қатардың кез-келген мүшесінен бастап алға немесе кері бағытта 
жүзеге асырылуы мүмкін. 

Мәндерінің еркін саны бар бір немесе екі айнымалыдан тұратын 
алмастыру кестесін пайдалану. Бұл айнымалы мәндер нәтижелерді бірдей 
формула бойынша есептеу кезінде қолданылады. Содан кейін нәтижелер 
деректер массиві ретінде көрсетіледі. 

Exsel кестелік процессоры сонымен қатар мәтіндік процессорлардың 
жалпы функционалдығын қолдайды, мысалы макростарды пайдалану, 
диаграммаларды құру, автотүзету және емлені тексеру, стильдерді, 
шаблондарды пайдалану, деректерді АВТО форматтау, басқа 
қосымшалармен мәліметтер алмасу, дамыған анықтамалық жүйенің болуы, 
басып шығару параметрлері және басқа да қызмет көрсету мүмкіндіктері. 

Exsel кестелік процессорын күрделі есептеулер, сұрыптау, сүзу, 
массивтерді статистикалық талдау, олардың негізінде диаграммалар құру 
қажет болған жағдайда кестелер құру үшін қолданған жөн. 

Exсel кестелік процессорымен жұмыс істеу кезінде қолданылатын 
негізгі ұғымдарға тоқталайық. 



109

кестелердегі деректердің өзгеруі қорытынды кестедегі соңғы нәтижелерге 
автоматты түрде әсер етеді. 

Жиынтық кестелер деп аталатындарды құру – үлкен мәліметтер 
жиынтығын ыңғайлы талдауды қамтамасыз ететін интерактивті кестелер. 

Тізімдер (мәліметтер базасы), сұрыптау операциялары, аралық 
нәтижелерді есептеу және деректерді сүзу түрінде жасалған кестелерге 
қолдану. 

Бірнеше кестедегі деректерді бір кестеге біріктіруге болатын 
деректерді біріктіруді жүзеге асыру. 

Сценарийді қолдану – сол кестеде соңғы қорытынды мәндер пайда 
болатын бастапқы деректердің аталған массивтері. 

Осындай бірнеше деректер массивімен сіз түпкілікті нәтижелердің 
бірнеше нұсқасын тез ала аласыз. 

Формулалар бойынша есептеу қателерін автоматтандырылған іздеуді 
орындау. 

Қате туралы хабарлама кодтарын талдаудан басқа, пайдаланушының 
ұяшықтар арасындағы тәуелділікті бақылау мүмкіндігі бар. 

Деректерді бөгде адамдардың өзгеруінен қорғау. Бір немесе бірнеше 
ұяшықтарды, бүкіл кестені немесе жұмыс кітабын қорғауға болады. 
Қорғаныс деңгейінің мүмкін комбинацияларын қолдануға болады. 

Кестенің белгілі бір бөлігін (деңгейін) жасыру немесе көрсету үшін 
құрылымдалған деректерді пайдалану. Бұл жұмыс парағындағы деректерді 
бақылауды едәуір жақсартады және ақпаратты таңдау процесіне икемділік 
береді. 

Автотолтыру механизмін қолдану, онда бір мәнді немесе бірнеше түрлі 
мәндерді кестенің бірнеше ұяшықтарына тез енгізуге болады, алдын-ала 
дайындалған және мәліметтер сериясы ретінде сақталады. Қатардың әр 
мүшесі кестенің бір ұяшығына енгізіледі. Ұяшықтарға деректерді жүйелі 
түрде енгізу қатардың кез-келген мүшесінен бастап алға немесе кері бағытта 
жүзеге асырылуы мүмкін. 

Мәндерінің еркін саны бар бір немесе екі айнымалыдан тұратын 
алмастыру кестесін пайдалану. Бұл айнымалы мәндер нәтижелерді бірдей 
формула бойынша есептеу кезінде қолданылады. Содан кейін нәтижелер 
деректер массиві ретінде көрсетіледі. 
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Компьютерлік графика – бұл компьютердің аппараттық және 
бағдарламалық жасақтамасын қолдана отырып, әртүрлі кескіндерді 
жасаудың, оларды монитор экранында көрсетудің, содан кейін файлда 
сақтаудың немесе принтерде басып шығарудың заманауи 
технологияларының бірі. 

Графикалық кескіндерді ұсынудың екі әдісі бар: растрлық және 
векторлық. Тиісінше, Графикалық кескін ақпараты бар графикалық 
файлдардың растрлық және векторлық форматтары ажыратылады. 

Растрлық форматтар түстердің, реңктердің және пішіндердің күрделі 
гаммалары бар суреттерге жақсы сәйкес келеді. Бұл фотосуреттер, суреттер, 
сканерленген деректер сияқты суреттер. Векторлық форматтар қарапайым 
пішіндер, көлеңкелер мен бояулармен суреттер мен суреттерге жақсы 
қолданылады. 

Растрлық суреттің негізгі элементі пиксель болып табылады. Бұл 
термин көбінесе бірнеше түрлі ұғымдарды білдіреді: нүктелік кескіннің жеке 
элементі, монитор экранындағы бөлек нүкте, принтер басып шығарған 
суреттегі дель нүктесі туралы. 

Векторлық көрініс, растрлық графикадан айырмашылығы, кескіннің 
сипаттамасын сызықтар мен фигуралар түрінде анықтайды, мүмкін қатты 
немесе градиент түсімен толтырылған боялған аймақтар бар. Бұл растрлық 
массивтерді қолданудан гөрі күрделі болып көрінуі мүмкін, бірақ көптеген 
суреттер үшін математикалық сипаттамаларды қолдану қарапайым әдіс 
болып табылады. 

Векторлық графикада объектілерді сипаттау үшін компьютерлік 
командалар мен математикалық формулалардың комбинациясы 
қолданылады. Бұл әртүрлі компьютерлік құрылғыларға, мысалы, монитор 
мен принтерге, осы нысандарды салу кезінде нақты нүктелерді қай жерге 
қою керектігін есептеуге мүмкіндік береді. 

Векторлық графиканы көбінесе объектіге бағытталған немесе сызба 
графикасы деп атайды. Бірнеше қарапайым нысандар немесе примитивтер 
бар, мысалы: эллипс, тіктөртбұрыш, сызық. Бұл примитивтер мен олардың 
комбинациясы күрделі кескіндерді жасау үшін қолданылады. 

Графикалық кескіндермен жұмыс істеу үшін графикалық редакторлар 
деп аталатын көптеген бағдарламалар мен пакеттер бар. 

 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 
1. Мәтіндік редакторларға анықтама беріңіз. 
2. Мәтіндік редакторлардың негізгі функциялары қандай? 
3. Негізгі өңдеу операцияларына не жатады? 
4. Графикалық объектіге анықтама беру 
5. Мәтіндік редакторлар қандай функцияларды қамтамасыз етеді? 
6. Графикалық редакторға анықтама беріңіз. 
7. CRM жүйесіне анықтама беріңіз. 
8. CRM жүйесінің негізгі функцияларын тізімдеңіз. 
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Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі: 
 
1. Гальченко Г.А. Информатика для колледжей: общеобразовательная 

подготовка: учеб.пособие, 2017 г. – 380 
2. Грошев А.С. Информатика: учебник\А.С.Грошев. – Архангельск, 

Арханг.гос.техн.ун-т,2010 г. – 410 с. 
 
 
Қысқаша қорытынды 
Бөлімді зерттеу барысында оқушы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың негізгі ұғымдарын, анықтамаларымен танысады; 
операциялық жүйелердің мақсаты мен түрлерін түсінеді. Дербес 
компьютерде жұмыс істеу дағдыларын меңгерген. Мәтіндік құжаттаманы 
өңдеу үшін компьютерлік бағдарламаларды пайдаланады. Деректер базасын 
басқару жүйесін қолданады. Кестелік деректер негізінде сандық және 
мәтіндік ақпаратты өңдеуді орындайды. Қолданбалы бағдарламалар 
пакеттерімен жұмыс істейді. Курстық және дипломдық жобаларды орындау 
кезінде мәтіндік, кестелік және графикалық редакторларды қолданады. 
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3- БӨЛІМ. МАТЕРИАЛДАР ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ НОРМАСЫ. 
САНИТАРИЯ ЖӘНЕ ГИГИЕНА ЕРЕЖЕЛЕРІ. КӘСІБИ 

АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ 
 

Оқу мақсаттары 
Осы модульден өткеннен кейін сіз: 
- Шашты бояуға арналған құралдарды қолданыңыз. 
- Шашты сәндеуге арналған өнімдерді қолданыңыз. 
- Бет терісіне күтім жасау құралдарын пайдалану бойынша талаптарды 

орындау. 
- Инфекцияға қарсы іс-шаралар жүргізу 
- Жұмыс кезінде гигиеналық талаптарды орындау. 
- Жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек 

көрсету. 
 

 
     

 
 
 
 

     
 
 

 
   
  
  
  
 
   

 
 
 

 
 

 
   
   
 
 
 
Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын сізге "шаш үлгілері, шаш қию 

және макияждың технологиялық сызбаларын орындау", "кәсіби қызметтегі 
ақпараттық технологиялар" курстарынан сәтті өту ұсынылады. 

КМ 05. Шаштараздық қызметтердің 
базалық түрлерін орындау 
 

КМ 04. Жабдықты және саймандарды 
пайдалану 
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КМ 03. Кәсіптік қызметте материалдарды 
шығыстау нормаларын, санитария және  
гигиена қағидаларын сақтау 

КМ 02. Кәсіптік қызметтегі ақпараттық 
технологиялар 

КМ 01. Шаш үлгілерінің, шаш қию және 
макияждың технологиялық сызбаларын 
орындау 

КМ 06. Кәсіби этика қағидаларын сақтау 
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Қажетті оқу материалдары 
- А4 форматындағы қағаз парағы (ЛПР бойынша дәптер); 
- сызғыш; 
- қарындаш; 
- қалам; 
- өшіргіш. 
 
Кіріспе 
Бұл бөлімде материалдарды тұтыну нормаларын сақтау, санитария мен 

гигиена ережелерін сақтау, кәсіби аурулардың алдын алу үшін қажетті білім, 
білік пен дағдылар сипатталған. 

Бөлім парфюмерлік-косметикалық өнеркәсіпте қолданылатын 
материалдарды, олардың құрамы мен жіктелуін; консерванттарға, 
бояғыштарға қойылатын талаптарды; шашқа, тырнаққа арналған лактардың 
құрамы мен қасиеттерін сипаттайды. 

 
3.1. Шашты бояуға арналған құралдар 
 
3.1.1. Шаш бояғыштарын топтарға жіктеу. Олардың құрамы, 

қасиеттері, қолданылуы 
 
Шаш бояғыштары ежелден бері қолданылып келеді. Химия 

өнеркәсібінің дамуымен шашты бояуға арналған әдістер мен құралдар 
өзгеріп, жетілдірілді. Шашты бояуға қолданылатын негізгі өнімдер –бұл 
органикалық синтез өнімдері, мысалы: парафенилендиаминдер, 
парааминофенолдар, толуилендиаминдер. 

Шашты бояуға арналған бояғыштарды шартты түрде 4 топқа бөлуге 
болады: 

- Ағартқыш (бояғыштардың бірінші тобы); 
- Химиялық (бояғыштардың екінші тобы); 
- Физикалық (бояғыштардың үшінші тобы); 
- Табиғи (бояғыштардың төртінші тобы); 
Шашты бояу үшін әртүрлі химиялық заттарды қолдану шаштараздан 

теориялық дайындықты да, тәжірибелік дағдыларды да қажет етеді. 
Шашты бояу алдында аллергиялық реакцияға тест тапсыру қажет.  Бұл 

үшін құлақтың арты немесе шынтаққа бояу жағып, бояу жаққан жерге су 
тимеуін қадағалаңыз. Егер 24 сағаттан кейін тітіркену пайда болмаса, онда 
сіз шашты бояуға кірісе аласыз. Атом оттегін шығару пигменттің 
түссізденуінің және шаштың сыртқы қабыршақты қабатын босатудың негізгі, 
белсенді агенті болып табылады. 

Кәсіби косметиканы шаштың құрылымы мен түріне, сондай-ақ сапасыз 
жұмыс нәтижесін болдырмау үшін кәсіби құралдарды сақтау мерзіміне 
сәйкес таңдау ережелерін сақтау керек [11]. 
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3.1.2. Ағартатын (түссіздендіретін) заттардың сипаттамасы 
 
Бояғыштардың бірінші тобына шаш пигментін ағартатын шашты 

ағартуға арналған құралдар кіреді. Тазартқыштар – бұл кортекстегі табиғи 
пигментті еріту және ағарту арқылы шашты ағартатын химиялық 
қосылыстар. Бұл процесс тотығу деп аталады. 

Қазіргі шаштаразда ағартқыш ұнтақ пен тотықтырғыш шашты ағарту 
үшін қолданылады (1,5%,3%,6%,9,12%). 

Шашты ағартатын ұнтақ кортекске терең еніп, табиғи пигментті 
ішінара және толығымен жоя алады. Қазіргі заманғы құралдар шашты 7-8 
тонға дейін жеңілдетеді. Шашты ағарту реакциясына шашты таза түрде 
ағартуға арналған ұнтақ емес, оның тотықтырғышпен қоспасы қатысады. 
Тотықтырғыш күшті жарықтандыру реакциясын тудырады. 
Тотықтырғышсыз ағартқыш ұнтақтар ыстық су қоспасында оңай 
декапитация үшін де қолданылады. 

Қолданар алдында, ағартатын шаш ұнтағы өндіруші ұсынған 
арақатынаста тотықтырғышпен араластырылады. Бұл сутегі асқын 
тотығының ыдырау реакциясын тудырады, онда су мен белсенді оттегі пайда 
болады. Белсенді оттегі пигмент молекулаларымен әрекеттеседі және оларды 
жоя бастайды. Ағартатын ұнтақтардың құрамындағы сілтілі компоненттер 
жұмыстың алғашқы 10 минутында шашты ісінуге және босатуға мәжбүр 
етеді. Бұл ағартатын қоспаның шаштың ішіне енуіне және ішінде жұмыс 
істеуге мүмкіндік береді. 

Ағартатын ұнтақтардың негізгі компоненттері: сутегі асқын тотығы, 
сілтілі буферлік заттар, персульфаттар, сондай-ақ көмекші жұмсартқыш және 
жайландыратын компоненттер. 

Сутегі асқын тотығы – сілтілі компоненттердің әсерінен белсенді 
оттегін шығарады. Ол сілтілі ортадағы тұрақсыздықпен сипатталады, 
сондықтан ол ұнтақтың құрамына кірмейді, бірақ бояу қоспасына қолданар 
алдында қосылады. 

Персульфаттар – тотықтырғыш заттар және ағарту реакциясының 
күшейткіштері. Сутегі асқынымен бірге персульфаттар күшті ағартатын 
әсерге ие. 

Әдетте ағартқыш ұнтақтардың құрамында: аммоний, калий және 
натрий персульфаттары болады. Аммоний персульфаттары – ең көп таралған 
және барлық ұнтақтардың құрамына кіреді. Сумен араласқан кезде аммоний 
персульфаты аммиакты шығарады, осылайша ерекше иіс шығарады. Ағарту 
реакциясын күшейту үшін көмекші заттар ретінде ағартқыш ұнтақтардың 
құрамына калий персульфаты және натрий персульфаты қосылады. Сумен 
араласқан кезде калий персульфаты мен натрий персульфаты аммиак 
түзбейді, осылайша иісі болмайды. Аммиак ұнтақтарынсыз жарықтандыру 
қабілеті аммиактан еш кем түспейді. 

Сілтілік буферлік заттар – барлық жарықтандыру реакциясы кезінде 
рН-ны қажетті деңгейде ұстап тұратын заттардың арнайы тобы. Ағартқыш 
ұнтақтармен жұмыс кезінде қоспаның рН-на әсер ететін жаңа заттар 
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тұтынылып, пайда болады. Буферлік заттар ағартқыш қоспаның рН-ын 
экспозиция уақыты ішінде 11-12 бірлік деңгейінде ұстайды. Экспозиция 
уақыты аяқталғаннан кейін қоспаның РН өзгеруі мүмкін, өйткені құрамы 
өзгереді. Осы себепті көптеген өндіруші компаниялар ағартқыш қоспаларды 
рұқсат етілген қартаю уақытынан жоғары ұстауға тыйым салады. 

Сондай-ақ ағартқыш ұнтақтардың құрамына мыналар кіреді: 
- қоспаның қосымша күтім қасиеттерін беретін кондиционерлер; 
- жұмыс кезінде қоспаның ісінуін тудыратын заттар; 
- тотығуға төзімді пигменттер ағарған кезде реңін түзетеді (сары түске 

қарсы әсер), немесе оны өзгертеді (түрлі-түсті ұнтақтар) [11]. 
 
3.1.3. Химиялық бояғыштардың сипаттамасы. Олардың құрамдас 

бөліктері, түс нөмірлері 
 
Бояғыштардың екінші тобына химиялық бояғыш пен тотықтырғыш 

кератинмен әрекеттескенде химиялық реакцияға түсетін органикалық синтез 
бояулары жатады. Осы себепті оларды химиялық белсенді немесе 
тотықтырғыш деп атайды, олар бояуды сутегі асқынымен тотықтырғаннан 
кейін ғана шашты бояйды. Парафенилендиамин, аминофенол, 
толуилендиамин, резорцинол туындылары негізінде дайындалған барлық 
бояғыштар осы бояғыштар тобына жатады. 

Шашты бояғыштардың екінші тобымен бояу өте берік болады. Бұл 
бояулардың құрамына аммиак, тотықтырғыш бояғыштар және пероксид 
кіреді. Тұрақты бояғыштар табиғи пигментті жасанды пигмен алмастырып, 
шаштың түсін толығымен өзгерте алады. Олар кутикуланың босатылған 
қабатына кіреді, оны сусабынмен жууға болмайды. Осы себепті, олар шашқа 
химиялық әсер етеді, сұр шашты 100% бояйды. 

Химиялық бояғыштар: гель және кілегей. Кейбір айырмашылықтарға 
ие бола отырып, бояулардың негізгі компоненттері бірдей. Оның таза түрінде 
екінші топтың бояғыштары шашты бояй алмайды, олардың бояу қасиеттері 
үшін тотықтырғыш қолданылады. 

Бояғыш тотықтырғышпен әрекеттескенде, заттардың түсін өзгертуге 
және тереңдетуге мүмкіндік беретін тотығу өнімдерінің атомдық топтары 
пайда болады. 

Шашқа арналған тотықтырғыш бояулар негізінен оксибензолдар, 
аминофенолдар және хош иісті аминдер тобына жатады. 

Парафенилендиамин – хош иісті аминдердің туындысы, барлық дерлік 
тотығу бояғыштарының құрамына кіреді, бұл шаштың әртүрлі табиғи 
түстеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Резорцинол – барлық тотығу бояуларының құрамына кіретін 
оксибензолдардың туындысы. Резорцинол шашты бояу кезінде бас терісінің 
қабыну процестеріне қарсы антисептикалық рөл атқарады және бояудың 
сапасын жақсартатын және жарыққа төзімділік беретін бояғыштың құрамдас 
бөлігі болып табылады. 
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тұтынылып, пайда болады. Буферлік заттар ағартқыш қоспаның рН-ын 
экспозиция уақыты ішінде 11-12 бірлік деңгейінде ұстайды. Экспозиция 
уақыты аяқталғаннан кейін қоспаның РН өзгеруі мүмкін, өйткені құрамы 
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рұқсат етілген қартаю уақытынан жоғары ұстауға тыйым салады. 

Сондай-ақ ағартқыш ұнтақтардың құрамына мыналар кіреді: 
- қоспаның қосымша күтім қасиеттерін беретін кондиционерлер; 
- жұмыс кезінде қоспаның ісінуін тудыратын заттар; 
- тотығуға төзімді пигменттер ағарған кезде реңін түзетеді (сары түске 

қарсы әсер), немесе оны өзгертеді (түрлі-түсті ұнтақтар) [11]. 
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Шашты бояғыштардың екінші тобымен бояу өте берік болады. Бұл 
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шаштың түсін толығымен өзгерте алады. Олар кутикуланың босатылған 
қабатына кіреді, оны сусабынмен жууға болмайды. Осы себепті, олар шашқа 
химиялық әсер етеді, сұр шашты 100% бояйды. 

Химиялық бояғыштар: гель және кілегей. Кейбір айырмашылықтарға 
ие бола отырып, бояулардың негізгі компоненттері бірдей. Оның таза түрінде 
екінші топтың бояғыштары шашты бояй алмайды, олардың бояу қасиеттері 
үшін тотықтырғыш қолданылады. 

Бояғыш тотықтырғышпен әрекеттескенде, заттардың түсін өзгертуге 
және тереңдетуге мүмкіндік беретін тотығу өнімдерінің атомдық топтары 
пайда болады. 

Шашқа арналған тотықтырғыш бояулар негізінен оксибензолдар, 
аминофенолдар және хош иісті аминдер тобына жатады. 

Парафенилендиамин – хош иісті аминдердің туындысы, барлық дерлік 
тотығу бояғыштарының құрамына кіреді, бұл шаштың әртүрлі табиғи 
түстеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Резорцинол – барлық тотығу бояуларының құрамына кіретін 
оксибензолдардың туындысы. Резорцинол шашты бояу кезінде бас терісінің 
қабыну процестеріне қарсы антисептикалық рөл атқарады және бояудың 
сапасын жақсартатын және жарыққа төзімділік беретін бояғыштың құрамдас 
бөлігі болып табылады. 

Оксигидрохинон – туынды болып табылады оксибензолов. Ол әдетте 
парафенилендиаминмен қолданылады, боялған материалға айтарлықтай 
жарыққа төзімділік береді. 

Парааминофенол – аминофенолдардың туындысы, шашты басқа 
бояғыштармен араластыру үшін қолданылады. Парааминофенол қоңыр 
реңктерді беру үшін, сондай-ақ сұр реңктердің түстерін алу үшін 
қолданылады, бірақ бояғышта аммиак болмауы керек. 

Гидрохинон-шашты тез бояуға ықпал ететін шашты бояуға қасиеттер 
беретін оксибензолдардың туындысы. 

Аминодифениламин шашты бояуда, сұр реңктерді алу үшін 
қолданылады, ал басқа бояғыштармен араласқан кезде көкшіл реңктерді 
алуға болады. 

Бояғыштың шашпен әрекеттесуі 30-35°C-тан аспайтын температурада 
жүреді, шашты рұқсат етілген уақыт ішінде 30-40 минут ішінде бояу үшін 
бояғыш реактивті болуы керек. Бұл бояу уақыты ең оңтайлы екендігі 
анықталды. Қоршаған ортаның температурасын төмендету немесе 
жоғарылату арқылы реакция барысын баяулатуға немесе тездетуге болады. 

Бояғыштарды қолданудың ыңғайлылығы үшін реңктерді нөмірлеудің 
халықаралық жүйесі сақталды, онда тон тереңдігінің 10 деңгейі анықталды 
және оларды 1-ден 10-ға дейінгі сандармен белгіледі. Бұл негізгі реңктер, 
сандық Сан бойынша оның жарықтығын бағалауға болады: 1 – ең 
қараңғы;10-ең жеңіл [11]. 

Бөлшек белгісіне дейінгі түстік нюанс нөмірінің бірінші бөлігі 1-ден 
10-ға дейінгі түс тереңдігін (немесе жарық деңгейін) білдіреді: 

10 - өте жеңіл платина аққұба; 
9-өте ақшыл аққұба; 
8-ақшыл аққұба; 
7-аққұба; 
6-қара аққұба; 
5 - жеңіл қоңыр шашты; 
4-шат; 
3 - қара қоңыр шашты; 
2-брюнетка; 
1-қара. 
Бөлшек белгісінен кейінгі нөмірдің екінші бөлігі бір, екі немесе үш 

саннан тұрады және осы түс нюанстарының көлеңкесін сипаттайды: 
0-табиғи; 
1-көк; 
2-күл; 
3-алтын; 
4-махагон; 
5-Қызыл; 
6-мыс; 
7-ақшыл; 
8-күлгін. 
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3.1.4. Реңк бояғыштарының сипаттамасы 
 
Шашқа жеңіл реңк беру үшін үшінші топтың бояғыштары 

қолданылады. Бұл бояғыштар тобы меланинмен әрекеттеспейді, соның 
арқасында шашты үстірт бояйды. Олар тұрақсыздықпен сипатталады, ал 
шашты жуған кезде бояудың жуылғанын байқауға болады. Мұндай 
бояулардың құрамына аммиак кірмейді. 

Барлық тоналды заттарды 3 топқа бөлуге болады: 
Уақытша реңк беру құралдары – бұл бояғыштар тобы тұрақты 

нәтижемен сипатталмайды. Ең көп тарағандары – түрлі-түсті сүрмелер, 
бұйралар немесе түрлі-түсті қарындаштар. 

Жеңіл реңк беру өнімдері – бұл топқа сусабындар, бальзамдар, 
мусстар, бояғыш әсері бар шаш гельдері кіреді. Бұл өнімдердің құрамы 
шашты қалпына келтіру және нәрлендіру формуласымен қаныққан. Оларды 
қолданғаннан кейін шаштың түсі тұрақсыз, шамамен екі аптаға созылады. 

Тұрақты реңк беру агенттері – бұл бояғыштар тобының құрамында 
аммиак аз мөлшерде болады. Оған кәсіби тоналды бояу кіреді [11]. 

 
3.1.5. Өсімдік тектес бояғыштардың сипаттамасы 
 
Төртінші топтың бояғыштары табиғи деп аталады, өйткені олар шашты 

боямайды және емдік қасиеттерге ие (метаболизмді жақсартады, шаш өсуін 
тездетеді). Бояу және шашты күту үшін қына мен басма қолданылады. 

Қына – бұл ең күшті табиғи бояғыш қана емес, сонымен қатар шашты 
нығайту құралы ретінде де қолданылады. Олар оны алканнан (шөпті 
көпжылдық) алады, оның гүлдері, жапырақтары мен сабағы кептіріліп, 
ұнтаққа айналады. 

Басма – тәуелсіз бояғыш ретінде пайдаланылмайды, бірақ қынамен 
бірге немесе қынаны қолданғаннан кейін қолданылады. Басма 
индигофераның тропикалық бұтасынан алынады, алдымен жапырақтары 
кептіріліп, содан кейін ұнтаққа ұсақталады. Басма – бұл шашты нығайтатын 
және жылтыр беретін танин. 

Шашты өсімдік тектес бояғыштармен бояуда кемшілік ұзақ уақыт (2,5 
сағат). Шашты бояғыштардың осы тобымен бояғаннан кейін, шашты 
химиялық бұйралауға және ағартуға болмайды [11]. 

 
3.1.6. Бояғыштар мен тотықтырғыштарды тұтыну нормасы 
 
Түстің тереңдігі мен қарқындылығы, ең алдымен, шаштараз 

қолданатын бояу мөлшеріне байланысты. Шынында да, шашты жақсы бояу 
үшін оны бояғыш пигменттермен қанықтыру керек. Ұзын шашқа бояғышты 
аз мөлшерде жұқалап жаққанда, шаш күңгірт және қанық емес түске 
боялады, ал ақ шаш пен қиын аумақтары мүлде боялмайды деуге болады. 
Сондықтан бояу қоспасын шашқа созудың орнына, көбірек қолдану 
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3.1.4. Реңк бояғыштарының сипаттамасы 
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Басма – тәуелсіз бояғыш ретінде пайдаланылмайды, бірақ қынамен 
бірге немесе қынаны қолданғаннан кейін қолданылады. Басма 
индигофераның тропикалық бұтасынан алынады, алдымен жапырақтары 
кептіріліп, содан кейін ұнтаққа ұсақталады. Басма – бұл шашты нығайтатын 
және жылтыр беретін танин. 

Шашты өсімдік тектес бояғыштармен бояуда кемшілік ұзақ уақыт (2,5 
сағат). Шашты бояғыштардың осы тобымен бояғаннан кейін, шашты 
химиялық бұйралауға және ағартуға болмайды [11]. 

 
3.1.6. Бояғыштар мен тотықтырғыштарды тұтыну нормасы 
 
Түстің тереңдігі мен қарқындылығы, ең алдымен, шаштараз 

қолданатын бояу мөлшеріне байланысты. Шынында да, шашты жақсы бояу 
үшін оны бояғыш пигменттермен қанықтыру керек. Ұзын шашқа бояғышты 
аз мөлшерде жұқалап жаққанда, шаш күңгірт және қанық емес түске 
боялады, ал ақ шаш пен қиын аумақтары мүлде боялмайды деуге болады. 
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Кесте 3.1. - Бояуды тұтынудың ұсынылған нормалары 
 

Шаш түптерін бояу М 50 гр. бояу + 50 гр. Қышқылд. = 100 гр. Жұмыс қоспасы 
Қысқа шашты бояу М 70 гр. бояу + 70 гр. Қышқылд. = 140 гр. Жұмыс қоспасы 
Орта ұзындықтағы шашты 
бояу 

М 100 гр. бояу + 100 гр. Қышқл. = 200 гр.жұм.қоспасы 

Ұзын шашты бояу М 120 гр. бояу + 120 гр. Қышқылд.= 240 гр. Жұмыс 
қоспасы 

 
Сұр, кеуекті, ағартылған және жиі боялған шашты бояған кезде бояу 

мөлшерін көбейту керек. Мұндай шаш табиғи пигменттердің едәуір бөлігін 
жоғалтты және бояуды көп мөлшерде сіңіреді. 

 
3.1.7. Химиялық бұйралауға арналған препараттардың 

сипаттамасы 
 
Барлық бұйралау препараттарында тиоргониялық қосылыстар және 

олардың туындылары негіз болады. Барлық дерлік бұйралау 
препараттарында тиогликол қышқылы бар. 

Адамның шашы кератиннен тұрады. Кератин – бұл шыбық тәрізді 
жасушалары бар суда ерімейтін ақуыз. Кератин аминқышқылдарынан 
тұрады, олардың бірі цистин. Цистин ақуыз құрылымын тұрақтандырады, 
бірақ химиялық бұйралау препараттарының әсерінен ол цистин 
байланысының орнына ыдырайды. Осы байланысты бұзғаннан кейін, шаш 
икемді болады және ол бұйраланған пішінді алады. Шаштың серпімділігін 
қайтару үшін сутегі асқын тотығының әлсіз ерітіндісімен (1-3%) тотығу 
қажет. Бұл жағдайда цистин байланысы қалпына келеді. 

Химиялық процесс рН = 9 -11 кезінде жүреді; рН құрамы неғұрлым 
жоғары болса, шашқа соғұрлым күшті әсер етеді. 

Шашты бұйралауға арналған химиялық құрамның өте маңызды 
сипаттамасы оның сутегі рН көрсеткіші болып табылады. Сутектік 
көрсеткіш, РН (лат. pondus Hydrogenii-" сутегінің салмағы";" пэ ‒ аш " деп 
айтылады)  ‒ су ерітінділерінің қышқылдылығының өлшемі. 

Бұйралауға арналған препараттарға әр түрлі шашқа арналған 
лосьондардың төрт түрі кіреді: табиғи қиын (0); Табиғи (1); сезімтал (2) және 
өте сезімтал шаш үшін (3); 

Сілтілі тұрақты ‒ бұл тиогликоль қышқылы бар классикалық 
композиция. Күкіртсутектің зиянды буларының шығарылуы жанама 
әсерлерді тудыруы мүмкін сілтілі тұрақты заттардың жетіспеушілігі болып 
табылады ‒ әлсіздік, дерматит және бас ауруы. 

Қышқыл – теңдестірілген тұрақты бұл химиялық қосылыстардың 
негізгі компоненті-глицерил-монотиогликолат. Бұл ерітінділерде РН (5-7) 
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сілтіге қарағанда төмен, яғни шаш пен бас терісінің рН-ға жақын. Қышқыл 
теңдестірілген тұрақты активатормен әрекеттескенде жұмыс істей бастайды. 

Қышқыл теңдестірілген тұрақты шашқа жұмсақ әсер етеді, бірақ 
бұйралар серпімді болады. Бұйралар өте ұзақ сақталмайды, өйткені 
композиция аз болады, бұл композицияның кемшілігі болып саналады. 
Тұрақты бұл түрі әлсіз, шаршаған, жиі боялған шаштарда қолданылады. 

Жұмсақ сілтілі тұрақты (био-бұйралау) – классикалық сілтілі 
композициямен салыстырғанда,шаш құрылымы үшін аз агрессивті болады. 
Бұйралау кезінде шаш ақуызды емдеу курсын және серпімді бұйраны алады. 

Гель тәрізді тұрақты композиция қысқа, орташа шаш ұзындығы үшін, 
сондай-ақ базальды шашты бұйралау үшін қолданылады. Қалыпты, қиын 
шашқа жарайды. 

Тұрақты көбік шашты бұйралауға арналған ең зиянсыз препарат болып 
табылады. Әсері соншалықты жұмсақ, бұйралау нәтижесінде шаш 
бұйраларсыз көлем алады [11]. 

 
3.2. Гигиена және шаш күтімі құралдары 
 
3.2.1. Сусабындар, кондиционерлер, маскалардың жіктелуі 
 
Сусабын ‒ шашты жууға арналған гигиеналық косметикалық құрал. 

Бұл бірнеше заттардың қоспасы. Ең көп мөлшердегі компонент ‒ бұл су, 
содан кейін беттік-белсенді заттар (беттік-белсенді заттар). Сондай-ақ, 
қажетті тұтқырлықты сақтау үшін консерванттар, хош иістер, 
бейорганикалық тұздар ‒ натрий хлориді немесе басқалары қолданылады. 
Қазіргі заманғы сусабындардың құрамына көбінесе табиғи майлар, 
дәрумендер немесе басқа компоненттер кіреді, олар өндірушілердің 
пікірінше, шашты нығайтуға ықпал етеді немесе тұтынушыларға қандай да 
бір пайда әкеледі. Алайда, бұған эксперименттік дәлелдер жоқ. 

Көбінесе сусабындар бір-біріне өте ұқсас композицияларға ие, бірақ 
бұл нарықтағы сусабындардың әртүрлі түрлерін жасайтын күтім мен емдік 
компоненттердегі айырмашылықтар. 

Қалыпты шашқа арналған сусабындар сусабындардың ең кең санаты 
болып табылады, өйткені ол сау шашты адамдарға ұсынылады. Бұл 
категорияда барлық бейтарап, қышқыл теңдестірілген және техникалық 
салон сусабындары бар. Бұл жолдағы жоғары сапалы сусабындарда сілтілі 
РН болмайды, құрамында ең аз күтім және жуғыш заттардың стандартты 
құрамы бар. Мұндай сусабындардың міндеті ‒ шашты жуу және мүмкін 
болса, шаштың сау келбетін сақтау. Мұндай сусабындар, әдетте, жоғары жуу 
қабілетіне байланысты күнделікті қолдануға ұсынылмайды. 

Боялған сусабындар – сусабындардың арнайы тобы, олардың мақсаты 
шашта косметикалық түсті сақтау болып табылады. Олардың құрамында 
жұмсақ жуғыш заттар бар, олар шаштан бояуды аз мөлшерде жуады және 
күтім жасайтын заттардың аз мөлшерін алады. 
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сілтіге қарағанда төмен, яғни шаш пен бас терісінің рН-ға жақын. Қышқыл 
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композиция аз болады, бұл композицияның кемшілігі болып саналады. 
Тұрақты бұл түрі әлсіз, шаршаған, жиі боялған шаштарда қолданылады. 

Жұмсақ сілтілі тұрақты (био-бұйралау) – классикалық сілтілі 
композициямен салыстырғанда,шаш құрылымы үшін аз агрессивті болады. 
Бұйралау кезінде шаш ақуызды емдеу курсын және серпімді бұйраны алады. 

Гель тәрізді тұрақты композиция қысқа, орташа шаш ұзындығы үшін, 
сондай-ақ базальды шашты бұйралау үшін қолданылады. Қалыпты, қиын 
шашқа жарайды. 

Тұрақты көбік шашты бұйралауға арналған ең зиянсыз препарат болып 
табылады. Әсері соншалықты жұмсақ, бұйралау нәтижесінде шаш 
бұйраларсыз көлем алады [11]. 
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пікірінше, шашты нығайтуға ықпал етеді немесе тұтынушыларға қандай да 
бір пайда әкеледі. Алайда, бұған эксперименттік дәлелдер жоқ. 

Көбінесе сусабындар бір-біріне өте ұқсас композицияларға ие, бірақ 
бұл нарықтағы сусабындардың әртүрлі түрлерін жасайтын күтім мен емдік 
компоненттердегі айырмашылықтар. 

Қалыпты шашқа арналған сусабындар сусабындардың ең кең санаты 
болып табылады, өйткені ол сау шашты адамдарға ұсынылады. Бұл 
категорияда барлық бейтарап, қышқыл теңдестірілген және техникалық 
салон сусабындары бар. Бұл жолдағы жоғары сапалы сусабындарда сілтілі 
РН болмайды, құрамында ең аз күтім және жуғыш заттардың стандартты 
құрамы бар. Мұндай сусабындардың міндеті ‒ шашты жуу және мүмкін 
болса, шаштың сау келбетін сақтау. Мұндай сусабындар, әдетте, жоғары жуу 
қабілетіне байланысты күнделікті қолдануға ұсынылмайды. 

Боялған сусабындар – сусабындардың арнайы тобы, олардың мақсаты 
шашта косметикалық түсті сақтау болып табылады. Олардың құрамында 
жұмсақ жуғыш заттар бар, олар шаштан бояуды аз мөлшерде жуады және 
күтім жасайтын заттардың аз мөлшерін алады. 

Зақымдалған шашқа арналған сусабындар ‒ сусабынның бұл түрі, оның 
жұмысы зақымдалған шаштың құрылымын жасанды түрде қалпына келтіру 
және сау шаштың көрінісін жасау болып табылады. Олардың міндеті ‒ 
зақымдалған шашты және бас терісін қосымша зақым келтірместен жуу. 
Сондай-ақ, шаштағы бос жерлерді сәл толтырып, олардың бетін тегістеңіз. 

Ылғалдандыратын сусабындар (жайландыратын сусабындар) құрғақ 
және бұйра шашқа қолданылады. Жазғы сериялы сусабындар да осы санатқа 
жатады. Ылғалдандыратын сусабындардың міндеті-шаштағы ылғалды 
мүмкіндігінше толтыру және сақтау. Бұл сусабындарда көптеген 
кондиционерлер бар, сондықтан оларды кейде жайландыратын сусабындар 
деп атайды. 

Медициналық сусабындар тобына бас терісінің проблемаларын 
шешетін арнайы емдік компоненттері бар бірқатар препараттар кіреді. Бұл 
санатқа қайызғаққа арналған сусабындар, майлы шашқа арналған сусабындар 
(себореяны емдеуге арналған сусабындар), сезімтал бас терісіне арналған 
сусабындар және жоғалтуға арналған сусабындар кіреді. Көбінесе, осы 
проблемалардың әрқайсысын кешенді емдеу үшін бірқатар дәрі-дәрмектер 
бар, олардың бірі ‒ сусабын. 

Жұқа шашқа арналған сусабындар (көлем беруге арналған сусабындар) 
әр шаштың диаметрін ұлғайтуға және шаш көлемінің ұлғаюына 
косметикалық әсер етеді. Мұндай сусабындар құрамында көп мөлшерде 
полимерлі қосылыстар (пленка түзетін заттар) және силикондар бар, олар 
шаштың бетіне түсіп, жұқа, сәл өрескел пленка түзеді және көлем жасайды. 
Бұл пленка уақытша сипатқа ие, өйткені ол кейіннен сусабынмен жуған кезде 
ішінара жуылады. Алайда, көлемге арналған сусабын үнемі қолданған кезде, 
сіз сақтау әсерінен қорқып, шашты терең тазартатын сусабынмен 
тазартуыңыз керек. 

Бояғыш сусабындар – бұл түс беру, қол жетімді түстерді жақсарту және 
қажетсіз реңктерді бейтараптандыру үшін өте танымал шешім. Бұл серияға 
әйгілі сусабындар, сұр шашты камуфляждау, аққұбаларға боялған әйелдердің 
сүйікті сусабындары, сарғыштыққа қарсы сусабындар, қызыл және қоңыр 
шаштың түсін жақсартатын сусабындар кіреді. 

2-ден 1-ге дейінгі әмбебап сусабындар – бұл сусабын мен 
кондиционерді біріктіретін арнайы сусабындар тобы. Олар маскалар мен 
кондиционерлерді одан әрі қолдануды қажет етпейді, өйткені олар шашты 
жуып, шаш кутикуласын тегістейді. Осы сусабындармен жуғаннан кейін 
шашты жылтыратады және оңай тарайды. Терең тазартатын сусабындар ‒ 
бұл сусабынның арнайы салондық нұсқасы. Терең тазартатын сусабынның 
негізгі міндеті-күтім мен сәндеу нәтижесінде пайда болған шаштардан 
барлық жинақтарды алып тастау және жуу. Мұндай сусабын өте күшті жуу 
қабілетіне және күтім заттарының минималды құрамына ие. Сондықтан 
сусабын тек шашта айқын жинақталған және 2 аптада бір реттен көп емес 
қолданылады. Ол шашты және бас терісін агрессивті түрде жуады, 
сондықтан шаштан косметикалық түсті оңай жуады және жақсы 
кондиционерді қолдануды талап етеді. Үнемі қолданған кезде терінің 
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тітіркенуі мен құрғауы, қайызғақтың пайда болуы, құрғақ шаш пайда болуы 
мүмкін, сондықтан үйде терең тазартатын сусабын қолдану ұсынылмайды. 

Күнделікті қолдануға арналған сусабындар-бұл күнделікті қолдануға 
ұсынылатын қалыпты шашқа арналған жұмсақ сусабындар. Олар әдетте 
қышқыл рН және теріні тітіркендірмейтін жуу компоненттерінің құрамына 
ие. 

Балаларға арналған сусабындар, әдетте, көзді тітіркендірмейтін жұмсақ 
жуғыш заттар болып табылады. Олар көбінесе жұмсақ жуғыш 
компоненттерді, сондай-ақ кондиционерлерді пайдаланады. Балалар 
ересектерге қарағанда аз май шығаратындықтан, оларды ересектерге 
қолдануға кеңес берілмейді. Жалғыз ерекшелік ‒ күнделікті қолдануға 
арналған сусабын ретінде. 

Құрғақ сусабындар ‒ бұл өте сирек кездесетін позиция, ол басты 
әдеттегі құралдармен жуу мүмкін болмаған жағдайда қолданылады. Құрғақ 
сусабындар ұнтақтың консистенциясына ие және сабын мен суды 
пайдаланбай шашты тазартады. Құрамы бойынша бұл сусабындар 
адсорбциялық ұнтақ пен жұмсақ сілтінің қоспасы болып табылады. Сілті 
майды жуады, ал ұнтақ кірді, сабын мен май қалдықтарын сіңіреді. 
Сусабынның қалдықтары тарақпен жойылады. 

Алайда, құрғақ сусабындар шашқа көлем береді, тарақты қиындатады 
және құрғақ шашты тудырады. 

Шаюға арналған бальзамдар – бұл кондиционерлердің ең алуан түрі, 
оны лезде әрекет ететін кондиционер деп те атайды. Бұл оларды қолдану 
ерекшелігіне байланысты. Ал... шашқа 3-тен 5 минутқа дейін жағу және 
сумен шаю. Шаюға арналған бальзамдардан кейін шашқа күтім жасайтын 
заттардың ең аз мөлшері түседі. Сондықтан олар сау шашқа немесе жеңіл 
зақымдалған шашқа (мысалы, күн сәулесінен) тиімді. 

Шашты қалпына келтіруге арналған маскалар ‒ зақымдалған шаштың 
құрылымын қалпына келтіруге көмектесетін шаш маскаларының ерекше 
түрі. Сонымен қатар, олар деп аталатын "ауа баптағыштармен терең 
әрекеттері". Шашты қалпына келтіруге арналған маскалар, әдетте, ұзақ уақыт 
бойы 10-20 минут бойы қолданған кезде тиімді және шаш құрылымын 
мүмкіндігінше нығайту үшін ақуыз мөлшері жоғары. 

Ылғалдандыратын шаш маскалары ‒ шашты ылғалмен толтыруға және 
ұстап тұруға көмектесетін шаш маскаларының бір түрі. Бұл санатқа бұйра 
және құрғақ шашқа арналған кондиционерлер кіруі мүмкін, сонымен қатар 
іс-әрекет принципі бойынша барлық жуылатын "шашқа арналған күннен 
қорғайтын құралдар" кіреді. Бұл шаш маскаларында ылғалдандыратын 
заттардың максималды мөлшері, соның ішінде жұмсартатын және ылғал 
ұстайтын заттар бар. 

Боялған шашқа арналған маскалар‒ бұл шаштағы косметикалық 
түстерді барынша сақтау үшін қолданылатын маскалардың ерекше түрі. Олар 
шашты ылғалдандырады, рН-ны қалпына келтіреді, шаштың түсін 
сілтіленуден, сондай-ақ ультракүлгін сәулеленуден қорғайды. 
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тітіркенуі мен құрғауы, қайызғақтың пайда болуы, құрғақ шаш пайда болуы 
мүмкін, сондықтан үйде терең тазартатын сусабын қолдану ұсынылмайды. 

Күнделікті қолдануға арналған сусабындар-бұл күнделікті қолдануға 
ұсынылатын қалыпты шашқа арналған жұмсақ сусабындар. Олар әдетте 
қышқыл рН және теріні тітіркендірмейтін жуу компоненттерінің құрамына 
ие. 

Балаларға арналған сусабындар, әдетте, көзді тітіркендірмейтін жұмсақ 
жуғыш заттар болып табылады. Олар көбінесе жұмсақ жуғыш 
компоненттерді, сондай-ақ кондиционерлерді пайдаланады. Балалар 
ересектерге қарағанда аз май шығаратындықтан, оларды ересектерге 
қолдануға кеңес берілмейді. Жалғыз ерекшелік ‒ күнделікті қолдануға 
арналған сусабын ретінде. 

Құрғақ сусабындар ‒ бұл өте сирек кездесетін позиция, ол басты 
әдеттегі құралдармен жуу мүмкін болмаған жағдайда қолданылады. Құрғақ 
сусабындар ұнтақтың консистенциясына ие және сабын мен суды 
пайдаланбай шашты тазартады. Құрамы бойынша бұл сусабындар 
адсорбциялық ұнтақ пен жұмсақ сілтінің қоспасы болып табылады. Сілті 
майды жуады, ал ұнтақ кірді, сабын мен май қалдықтарын сіңіреді. 
Сусабынның қалдықтары тарақпен жойылады. 

Алайда, құрғақ сусабындар шашқа көлем береді, тарақты қиындатады 
және құрғақ шашты тудырады. 

Шаюға арналған бальзамдар – бұл кондиционерлердің ең алуан түрі, 
оны лезде әрекет ететін кондиционер деп те атайды. Бұл оларды қолдану 
ерекшелігіне байланысты. Ал... шашқа 3-тен 5 минутқа дейін жағу және 
сумен шаю. Шаюға арналған бальзамдардан кейін шашқа күтім жасайтын 
заттардың ең аз мөлшері түседі. Сондықтан олар сау шашқа немесе жеңіл 
зақымдалған шашқа (мысалы, күн сәулесінен) тиімді. 

Шашты қалпына келтіруге арналған маскалар ‒ зақымдалған шаштың 
құрылымын қалпына келтіруге көмектесетін шаш маскаларының ерекше 
түрі. Сонымен қатар, олар деп аталатын "ауа баптағыштармен терең 
әрекеттері". Шашты қалпына келтіруге арналған маскалар, әдетте, ұзақ уақыт 
бойы 10-20 минут бойы қолданған кезде тиімді және шаш құрылымын 
мүмкіндігінше нығайту үшін ақуыз мөлшері жоғары. 

Ылғалдандыратын шаш маскалары ‒ шашты ылғалмен толтыруға және 
ұстап тұруға көмектесетін шаш маскаларының бір түрі. Бұл санатқа бұйра 
және құрғақ шашқа арналған кондиционерлер кіруі мүмкін, сонымен қатар 
іс-әрекет принципі бойынша барлық жуылатын "шашқа арналған күннен 
қорғайтын құралдар" кіреді. Бұл шаш маскаларында ылғалдандыратын 
заттардың максималды мөлшері, соның ішінде жұмсартатын және ылғал 
ұстайтын заттар бар. 

Боялған шашқа арналған маскалар‒ бұл шаштағы косметикалық 
түстерді барынша сақтау үшін қолданылатын маскалардың ерекше түрі. Олар 
шашты ылғалдандырады, рН-ны қалпына келтіреді, шаштың түсін 
сілтіленуден, сондай-ақ ультракүлгін сәулеленуден қорғайды. 

Қышқылдандыратын кондиционерлер – бұл агрессивті сілтілі 
процедуралардан кейін (шашты бояу және ағарту) қолданылатын 
кондиционерлердің тағы бір маңызды түрі. Олардың міндеті-шаштың рН-ын 
5,0-5,5 табиғи деңгейіне қайтару және шаштың максималды "жабылуына" 
ықпал ету. 

Шашқа арналған кондиционерлердің бұл түрі басқа сорттармен 
салыстырғанда, мысалы, pH-3 құрамындағы қышқылдардың жоғарылауымен 
сипатталады. Олар қосымша шаш құрылымын қалпына келтіретін 
компоненттерден тұруы мүмкін, бірақ олар шашты қалпына келтіруге 
арналған арнайы маскалардан кем емес. 

Жуылмайтын кондиционерлер ‒ кондиционерлердің кең тобы, онда 
көптеген өнімдер бар, соның ішінде шашты термиялық қорғау, шашқа 
арналған күн сәулесінен қорғайтын өнімдер, жылтыр спрейлер және т.б. өнім 
мен мақсатқа байланысты жуылмайтын кондиционерлер силикон (шашты 
жылтыратқыш) немесе су негізінде (боялған шашқа арналған спрей) жүзеге 
асырылуы мүмкін. 

Бояғыш кондиционерлер (тоналды бальзамдар) ‒ бұл шашқа арналған 
кондиционерлердің қосалқы түрі деп айтуға болады, ол құрамы бойынша 
шайғыш бальзамға ұқсайды, бірақ құрамында шаштың түсін немесе 
көлеңкесін өзгертетін бояғыш заттар (физикалық бояғыштар) бар. 

Ыстық шаш майлары ‒ ылғалдандыратын кондиционерлер мен шашты 
қалпына келтіруге арналған маскалар арасындағы орташа болып табылатын 
"терең әсер ететін кондиционерлер" тобы. Ыстық шаш майлары негізінен 
құрғақ шашқа және өте бұйра шашқа қолданылады. Олар 15-30 минутқа 
жағылады, содан кейін шаштан мұқият жуылады, оларды жұмсақ және 
мойынсұнғыш етеді. 
  
 3.2.2. Шаш күтімі құралдары 

 
Шашқа арналған күннен қорғайтын құралдар ‒ бұл жазда күн 

сәулесінен қорғауды қамтамасыз ететін кондиционерлердің қосалқы 
түрлерінің бірі. Өнімдердің бұл санаты күшті күн белсенділігімен шаштың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бұл ылғалдандыратын шаш 
кондиционерлеріне және жуылмайтын кондиционерлерге қатысты 
өнімдердің бүкіл тобы. 

Шашқа арналған жылу қорғағыш құралдар ‒ шайылмайтын 
кондиционерлердің өкілдерінің бірі, оның міндеті шаш кептіргіштерді, 
қысқыштарды және шаш түзеткіштерді пайдалану кезінде шашты 
температуралық зақымданудан қорғау болып табылады. 

Шашты жылтыратуға арналған құралдар ‒ сондай-ақ шашқа қосымша 
ауырлатусыз айрықша жылтыр беретін жуылмайтын кондиционерлер тобы. 

Екі фазалы спрей-кондиционер ‒ бүкіл ұзындығы бойынша шашты 
керемет ылғалдандырады және тегістейді, олардың шатасуы мен 
электрленуіне жол бермейді, шаш біліктерін дегидратациядан қорғайды. 
Мұндай өнімдер белсенді компоненттермен (гидролизденген кератин, амин 
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қышқылдары, түрлі сығындылар) және ылғалдандыратын ингредиенттермен 
(пантенол, гиалурон қышқылы) толықтырылған силикон және табиғи 
майлардың қосындысынан тұрады. 

Шашқа арналған сарысу құрамындағы белсенді компоненттер шаш 
қабыршақтарының пайда болуын белсендіріп, тері жасушаларын оттегімен 
қамтамасыз етіп, шаш ішіндегі метаболикалық процестерді күшейтеді. Бұл 
шаш өсуін жеделдетеді, сондай-ақ оның серпімділігін, беріктігін арттырады 
және түтіккендіктен, жоғалудан, сынғыш шаштан, бөлінген ұштар мен 
қайызғақтан арылуға көмектеседі. Сарысудың құрамына белсенді элементтер 
кіреді: майлар, биополимерлер, өсімдік сығындылары, Провитаминдер, 
ақуыздар, D-пантенол, эластин. 

Шашқа арналған серум ‒ су немесе силикон негізіндегі белсенді 
заттардың жоғары концентрациясы бар күтім құралы, ол шаштың бетіне ең 
жұқа қабат қалдырады (мысалы, кутикулаға енетін және оның құрылымын 
өзгертетін майдан айырмашылығы). 

 
3.3. Шашты сәндеуге арналған құралдар 
 
3.3.1. Шашты сәндеуге арналған өнімдер құрамының сипаттамасы 
 
Шашты сәндеуге арналған өнімдер шашты модельдеуде үлкен рөл 

атқарады, ал сәндеу өнімдерінің өндірісі сәннің дамуымен байланысты. 
Голливуд жұлдыздары сияқты әйелдердің романтикалық бұйраларын 
сақтауға деген үлкен ықыласы 1940 жылы алғашқы лактардың пайда 
болуына әкелді, ал шашты сәндеуге арналған гельдер 1970 жылы танымал 
болды. Табиғи бұйралар мен көлем 1980 ж. сәнде болды және бұл 
өзгерістердің нәтижесі мусстың пайда болуы болды. 1990 жылы ультракүлгін 
сәулелердің бас терісіне зияны туралы теория таралды, бұл сәндеу 
өнімдерінің құрамына арнайы қорғаныс сүзгілерін енгізуге ықпал етті. Осы 
сәттерде әртүрлі құралдар пайда бола бастады, соның ішінде емдік және 
бекіту қасиеттері. 

Сәндеу құралдары шаштың пішінін қалыптастыру, сақтау үшін 
қолданылады. Барлық дерлік сәндеу өнімдерінің құрамында белгілі бір пішін 
мен көлем беретін жұқа пленканы құрайтын полимерлі қосылыстар бар. 

Лосьондар мен шашты сәндеуге арналған сұйықтықтардың құрамына 
кептіру кезінде серпімді пленка түзетін және сәндеуді бекітетін әртүрлі 
гельдер кіреді. Қазіргі заманғы сәндеуге арналған сұйықтықтарда 
композиция зақымдалған, боялған шаштар үшін үлкен маңызға ие қоректік 
компоненттерден тұрады. Гельдердің, балауыздардың негізіне гель 
жасағыштар, пленка жасағыштар, синтетикалық шайырлар, синтетикалық 
және табиғи балауыздар кіреді. Мусс құрамында қорғаныс компоненттері, 
пантенол, глицерин, биополимерлер және кондиционерлер бар. 

Қазіргі заманғы лактардың көпшілігінде пантенол, кератин 
гидролизаттары, дәрумендер, эластин, коллаген, бекітетін полимерлер, 
пластификаторлар, иіс хош иістері және ультракүлгін фильтрлер бар. 
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Сондай-ақ, сәндік лактардың құрамына микроскопиялық жылтыр бөлшектер 
қосылады [7] . 
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Стайлинг үш топқа бөлінеді: шаш сәндеу немесе шашты сәндеуге дейін 

қолданылатын және сәндеу кезінде және шашты безендіру. 
Шаш сәндеуге дейін қолданылатын сәндеуге мыналар жатады: көбік, 

лосьондар, кремдер. 
Шашты сәндеуге арналған көбік немесе мусс көлем беру және шаштың 

пішінін ұзақ уақыт сақтау үшін қолданылады. Мусстың екі түрі бар: 1) көлем 
беру және төсеу функциясын орындайтын; 2) арнайы күтім компоненттері, 
майлар, дәрумендер және т. б. 

Шашты сәндеуге арналған лосьондар немесе сұйықтықтар, әдетте, 
шашты бұйралауға арналған. Лосьонның көмегімен сәнделген шаштар жақсы 
таралып, жылтырайды, өйткені композицияда кондиционер қоспалары бар. 
Алайда, егер сіз оны көп қолдансаңыз, онда шаш лас шаштың әсерін алады. 

Шашты сәндеуге арналған кремдер антисептикалық құрал ретінде, 
сондай-ақ шаштың пішінін бекіту және қосымша жылтырлық үшін 
қолданылады. 

Сәндеуді жобалау кезінде қолданылатын құралдарға: балауыздар, 
тартқыштар, гельдер жатады. Балауыздар қысқа шашты модельдеуге 
арналған. Балауыз шашты жұмсартады, тұтамның құрылымын баса көрсетеді 
және шашқа жылтыр береді. Гельдер әдетте жеке шашты оқшаулау, шашты 
модельдеу және күшті бекіту үшін, сондай-ақ шашқа «дымқыл шаш» әсерін 
беру үшін қолданылады (3.1-сурет). Қазіргі уақытта гельдік спрейлер пайда 
болды, оларды сәндеуде финиш ретінде қолдануға болады. 

 

 
 

 3.1- сурет. Шашты сәндеуге арналған гель 
   
Шашқа арналған лактар жасалған шашты немесе сәндеуді бекіту үшін 

қолданылады. Заманауи лактар шашты желімдеп қана қоймайды, сонымен 
қатар шашты ультракүлгін сәулелерден нығайтуға және қорғауға 
көмектеседі. Лактар өндірушіге байланысты бекіту дәрежесі бойынша 1-ден 
10-ға дейін өзгереді. 1-ең әлсіз бекіту, 10-өте күшті бекіту (3.2-сурет). 
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 3.2- сурет . Шашқа арналған кәсіби лактар 
 
Шаш ұнтағы тамырларға және бүкіл ұзындыққа көлем беру үшін 

қолданылады. 
Шашқа арналған ерін далабы – бұл балауыз массасы, ол шашқа 

керемет көлем мен пішін беруге арналған. Бриолинді қолданғаннан кейін 
әсер бірден байқалады. Шаш табиғи жылтырға ие болады және оның сыртқы 
түрі жақсы күтімді және сау болады [7]. 

 
3.4. Сәндік құралдарды пайдалану және сақтау 
 
3.4.1. Тері түрлері және олардың ерекшеліктері 
 
Терінің бес негізгі түрі бар: құрғақ, сезімтал, қалыпты, аралас және 

майлы. Әр түрдің өзіндік сипаттамалары бар және бір-бірінен мүлдем өзгеше 
ерекше күтімді қажет етеді. 

Құрғақ тері майдың азаюымен сипатталады, түтіккен, сәл өрескел, 
қызғылт көрінеді. Құрғақ терідегі әжімдер, әсіресе көз айналасында тез пайда 
болады. Ауа-райы жағдайларына сыни жауап береді. 

Сезімтал тері суға, ауа-райына және косметикаға жоғары реакциямен 
сипатталады. 

Қалыпты тері сау, тегіс және кішкентай тері тесігі бар. Беті күңгірт, 
терісі серпімді, кейде т-аймағында аздап жылтырайды. Ондағы май мен 
ылғалдың мөлшері теңдестірілген, барлық ауа-райы мен косметикаға жақсы 
төзеді. 

Аралас тері сау көрінеді, Т-аймағында майлы және үлкен тері тесігі 
бар, сонымен қатар бетінде, көз аймағында және храмдарда құрғақ жерлер 
болуы мүмкін. 

Майлы теріге үлкен тері тесігі, майлы жылтыр, қара дақтардың пайда 
болу үрдісі тән. Негізінен майлы тері жыныстық жетілу кезінде жас 
адамдарда кездеседі.  
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3.4.2. Көзді сәндеуге арналған косметика. Көзді бояудың заманауи 
үлгісі 

 
Косметика (грек тілінен аударғанда "әдемі көрініс беру") ‒ адамның 

сыртқы келбетін жақсартудың құралдары мен әдістері туралы ілім. 
Косметика теріні, шашты және тырнақты күтуге арналған құралдар мен 
әдістерді, сондай-ақ адамның сыртқы келбетін жақсарту үшін қолданылатын 
ауыз қуысын, сондай-ақ бет пен денеге балғындық пен сұлулық беру үшін 
қолданылатын өнімдерді білдіреді. 

Қабақ бояуы ‒ көз макияжына қолданылатын сәндік косметика құралы 
(3.3-сурет). Көлеңкелердің арқасында көздің көлемін үлкейтуге немесе 
азайтуға, көздің кесілуін баса көрсетуге немесе өзгертуге болады. Көздің 
түсін ерекшелейтін көлеңкелердің түсі көріністі ашық, мәнерлі етеді. 
Көлеңке құрамы бойынша ерекшеленеді: құрғақ және майлы. Құрғақ қабақ 
бояулары опадан кейін, ал майлы қабақ бояуын опаны жаққанға дейін 
жағады. Консистенциясы бойынша борпылдақ және ықшам құрғақ 
көлеңкелер бар. Текстурада көлеңкелер күңгірт болып ерекшеленеді 
(күнделікті, күндізгі, іскерлік және жасқа байланысты макияжда 
қолданылады); Інжу-маржан (кешкі және салтанатты үшін жарамды); 
жылтырмен (кешкі, салтанатты үшін де қолданылады). 

Теньдердің негізіне тальк, өсімдік және минералды заттар, магнезия 
стеараты, минералды май, жібек протеині, консерванттар, хош иістер кіреді. 

 

  
 3.3- сурет. Қабақ бояуы 

 
Қабаққа арналған қарындаштар – көз макияжында маңызды рөл 

атқарады. Қарындаштардың арқасында көзді көрнекі түрде баса аласыз. Көз 
контурына арналған құралдар үш түрлі: қайал, қатты қарындаш, айлайнер. 

Кайал-бұл контурлы жұмсақ қарындаш, оның көмегімен қалың жарқын 
сызық жасалады. Арналар әдетте: қара және ақ. Қара қайал пішінді өзгерту, 
көзді тереңдету және қалың кірпіктердің әсерін беру үшін қолданылады. Ақ 
қайал төменгі қабақтың көз контурлағышында қолданылады, ол көзді көзбен 
үлкейтуге, көздің шаршауын жеңілдетуге, ақуыздардың сарғаюы мен 
қызаруын жасыруға болады. 

Кəдімгі контурлы қарындаш қайалға қарағанда қатты. Ол нашар 
көлеңкеленген, майлы сызық қалдырмайды. Контурлы қарындаштың 
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арқасында сіз тегіс және жұқа сызықтар сала аласыз. Қарындашты 
таңдағанда, теріні тырнап алмау үшін сырғуға назар аудару керек. 

Айлайнер – сұйық көз бояғышы.  Оның көмегімен сіз әртүрлі 
сызбаларды оңай сыза аласыз. Сұйық сүрмелер жаймаланбайды. 

Қасқа арналған қарындаштың көмегімен сіз белгілі бір сызық пен 
қастарға қажетті пішінді жасай аласыз. Қастардың түсі шаш тамырларының 
түсіне сәйкес келуі керек, бірақ қара қарындашты қолдану табиғи болып 
көрінбейді, ал жеңіл қарындаштар бет әлпеті туралы әсер қалдырады. Қоңыр 
қарындашты пайдалана отырып қастың қанық түсін жұмсартуға болады, ал 
аққұба қыздарға арналған жақсы пайдалануға ақшыл-қоңыр, күлгін және 
графитты тондармен боялады. 

Барлық дерлік қарындаштардың негізі (қастар, қабақтар, еріндер үшін) 
мақта және гидратталған кастор майы, сондай-ақ кокос сығындылары, 
дәрумендер, консерванттар, бояғыштар мен хош иістер бар. 

Сүрме  – бұл кірпіктердің табиғи түсін ерекшелеуге, ерекшелеуге және 
өзгертуге арналған сәндік косметика. Сүрме әртүрлі нысандарда жасалады: 
сұйық, кремді және құрғақ. Ол сондай-ақ шығарылады әр түрлі реңктері және 
түсті. Сүрме кірпіктердің көлемін, пішінін және ұзындығын баса көрсетуге 
арналған. Сүрме шығарудың ең танымал түрі ‒ таяқшасы бар түтіктер, оның 
соңында жаққыш-щетка бар. Щетка сүрменің арналуына байланысты түзу 
немесе қисық болуы мүмкін ‒ кірпіктерді қайырады, қалыңдатады немесе 
ұзартады. 

Мақсаты бойынша қаңқалар классикалық, көлемді, суға төзімді, 
ұзартатын және сезімтал көздер үшін ерекшеленеді. 

Классикалық – күнделікті қолдануға арналған әр шашты жақсы 
бояйды. 

Көлемді – сирек және жұқа кірпіктерге көлем беру үшін қолданылады. 
Суға төзімді-құрамында суға сезімтал ингредиенттер жоқ, сондықтан 

ол көз жасына, терге немесе жаңбырға жақсы төзімді. 
Ұзартқыштар –  қысқа кірпіктерді ұзарту әсері үшін қолданылады. 
Құрамында сұйық сүрмеқұрамында су-спирт ерітіндісі( кірпіктерді 

құрғатады), табиғи шайырлар, ақуыз протеині, өсімдік және минералды май, 
жоғары сапалы сабын және күйе бар [7]. 

Көзді безендірудің заманауи сәні. Макияж кемшіліктерді жасыра 
алады, сергітеді және бетке жылтыр береді. Әсіресе "nude" макияжы 
жастықты жақсы көрсетеді (3.4-сурет). Бұл макияж күнделікті киюге 
жарайды. 
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арқасында сіз тегіс және жұқа сызықтар сала аласыз. Қарындашты 
таңдағанда, теріні тырнап алмау үшін сырғуға назар аудару керек. 

Айлайнер – сұйық көз бояғышы.  Оның көмегімен сіз әртүрлі 
сызбаларды оңай сыза аласыз. Сұйық сүрмелер жаймаланбайды. 

Қасқа арналған қарындаштың көмегімен сіз белгілі бір сызық пен 
қастарға қажетті пішінді жасай аласыз. Қастардың түсі шаш тамырларының 
түсіне сәйкес келуі керек, бірақ қара қарындашты қолдану табиғи болып 
көрінбейді, ал жеңіл қарындаштар бет әлпеті туралы әсер қалдырады. Қоңыр 
қарындашты пайдалана отырып қастың қанық түсін жұмсартуға болады, ал 
аққұба қыздарға арналған жақсы пайдалануға ақшыл-қоңыр, күлгін және 
графитты тондармен боялады. 

Барлық дерлік қарындаштардың негізі (қастар, қабақтар, еріндер үшін) 
мақта және гидратталған кастор майы, сондай-ақ кокос сығындылары, 
дәрумендер, консерванттар, бояғыштар мен хош иістер бар. 

Сүрме  – бұл кірпіктердің табиғи түсін ерекшелеуге, ерекшелеуге және 
өзгертуге арналған сәндік косметика. Сүрме әртүрлі нысандарда жасалады: 
сұйық, кремді және құрғақ. Ол сондай-ақ шығарылады әр түрлі реңктері және 
түсті. Сүрме кірпіктердің көлемін, пішінін және ұзындығын баса көрсетуге 
арналған. Сүрме шығарудың ең танымал түрі ‒ таяқшасы бар түтіктер, оның 
соңында жаққыш-щетка бар. Щетка сүрменің арналуына байланысты түзу 
немесе қисық болуы мүмкін ‒ кірпіктерді қайырады, қалыңдатады немесе 
ұзартады. 

Мақсаты бойынша қаңқалар классикалық, көлемді, суға төзімді, 
ұзартатын және сезімтал көздер үшін ерекшеленеді. 

Классикалық – күнделікті қолдануға арналған әр шашты жақсы 
бояйды. 

Көлемді – сирек және жұқа кірпіктерге көлем беру үшін қолданылады. 
Суға төзімді-құрамында суға сезімтал ингредиенттер жоқ, сондықтан 

ол көз жасына, терге немесе жаңбырға жақсы төзімді. 
Ұзартқыштар –  қысқа кірпіктерді ұзарту әсері үшін қолданылады. 
Құрамында сұйық сүрмеқұрамында су-спирт ерітіндісі( кірпіктерді 

құрғатады), табиғи шайырлар, ақуыз протеині, өсімдік және минералды май, 
жоғары сапалы сабын және күйе бар [7]. 

Көзді безендірудің заманауи сәні. Макияж кемшіліктерді жасыра 
алады, сергітеді және бетке жылтыр береді. Әсіресе "nude" макияжы 
жастықты жақсы көрсетеді (3.4-сурет). Бұл макияж күнделікті киюге 
жарайды. 

  
 3.4 –сурет. Макияж «nude» 

 
Smoky eyes (smoky eyes) – бұл көз макияжының әдісі, онда 

көлеңкелердің жеңіл реңктерінің қараңғы реңктерге тегіс ауысуы жасалады 
(олар екіден шексіздікке дейін болуы мүмкін): бұл тұман эффектісі деп 
аталады (3.5-сурет). 

 

 
 

3.5- сурет. Макияж «Смоки айс» 
 
3.4.3. Олардың әртүрлілігіндегі қызарудың жіктелуі, түс түрін 

ескере отырып реңк таңдау 
 
Бет далабы ‒ бетті жандандыруға және жасартуға арналған сәндік 

косметикалық өнімнің бір түрі. Бет далабы бетке (щекке) көбірек түс қосады 
және бетті модельдейді (3.6-сурет). 

 

  
 3.6- сурет. Бет далабы 
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Бет далабының екі түрі бар: майлы және құрғақ. Майлы кремді және 
ықшам консистенциясы болуы мүмкін, құрғақ болуы мүмкін ықшам, 
пісірілген және шарларда. Түс схемасы бойынша бет далабы екі топқа 
бөлінеді: түрлі – түсті (суық, жылы реңктер) және сарғыш-қоңыр (тотығу 
реңктері). 

Түс түрі ‒ бұл тері, шаш және көз түсінің жиынтығы. Түс түрлері 
әдетте "жыл мезгілдерінің теориясы" бойынша бөлінеді, онда белгілі бір 
көрініске жылдың белгілі бір уақыты – көктем, жаз, күз және қыс атауы 
беріледі. 

Әйелдер "көктемгі" түс түрі көбінесе табиғи аққұбалар немесе ақшыл 
қоңыр шашты әйелдер. Бұл түс түрінің тасымалдаушылары макияждағы 
жұмсақ түстерге сәйкес келеді-пастелді жасыл, үнсіз көгілдір, алтын, тыныш 
Маржан, шабдалы, терракота. 

"Жазғы" қыздардың қоңыр немесе сұр-күл шаштары, сұр, жасыл, көк 
немесе ашық қоңыр көздері және жылы реңктердің терісі бар. Мұндай 
қыздар қызғылт, күлгін, сұр және көк түстің нәзік реңктерін таңдаған дұрыс. 

"Күз" түс түрінің қыздары көздің жасыл немесе коньяк-қоңыр түсімен, 
сондай-ақ қоңыр және қызылдың барлық реңктеріндегі шаштарымен 
сипатталады. Бұл түс түріне арналған жалғыз тыйым – бұл макияждағы суық 
реңктер. 

"Қыс" түс түрі шығыс елдерінде ең көп таралған. Оның негізгі 
ерекшеліктері ‒ қара шашпен үйлескен жеңіл тері мен көз. Сондай-ақ, 
шаштың каштан түсі, зәйтүн терісі және қара қоңыр көздері бар жылы "Қыс" 
бар. Бұл түс түрінің ең көп өкілдері бай және терең реңктерге жарайды – 
индиго, фуксия, қызыл, зүбаржат, "қысқы" қыздар басқалардан 
айырмашылығы қара және ақ түстерге қарсы емес. 

 
3.4.4. Ерінді күту және безендіруге арналған құралдардың жіктелуі 
 
Ерін далабы. Ерін далабын қолданудың мақсаты ‒ макияждағы түс 

балансын аяқтау. Ерін далабының көмегімен еріннің формасын дұрыстап, 
бетіміздің қалған бөліктеріне пропорционал етуге болады. 

Текстурасы бойынша ерін далабы: сұйық (щеткамен қолданылады) 
және ықшам (стикте ‒ бұралған жағдайда). Ерін далабының қасиеттері 
гигиеналық, ылғалдандыратын және нәрлендіретін, тұрақты, ерін 
жылтыратқышы және ерін далабы болып бөлінеді (3.7-сурет). 

 

 
     3.7- сурет. Ерін далабының түрлері 
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Бет далабының екі түрі бар: майлы және құрғақ. Майлы кремді және 
ықшам консистенциясы болуы мүмкін, құрғақ болуы мүмкін ықшам, 
пісірілген және шарларда. Түс схемасы бойынша бет далабы екі топқа 
бөлінеді: түрлі – түсті (суық, жылы реңктер) және сарғыш-қоңыр (тотығу 
реңктері). 

Түс түрі ‒ бұл тері, шаш және көз түсінің жиынтығы. Түс түрлері 
әдетте "жыл мезгілдерінің теориясы" бойынша бөлінеді, онда белгілі бір 
көрініске жылдың белгілі бір уақыты – көктем, жаз, күз және қыс атауы 
беріледі. 

Әйелдер "көктемгі" түс түрі көбінесе табиғи аққұбалар немесе ақшыл 
қоңыр шашты әйелдер. Бұл түс түрінің тасымалдаушылары макияждағы 
жұмсақ түстерге сәйкес келеді-пастелді жасыл, үнсіз көгілдір, алтын, тыныш 
Маржан, шабдалы, терракота. 

"Жазғы" қыздардың қоңыр немесе сұр-күл шаштары, сұр, жасыл, көк 
немесе ашық қоңыр көздері және жылы реңктердің терісі бар. Мұндай 
қыздар қызғылт, күлгін, сұр және көк түстің нәзік реңктерін таңдаған дұрыс. 

"Күз" түс түрінің қыздары көздің жасыл немесе коньяк-қоңыр түсімен, 
сондай-ақ қоңыр және қызылдың барлық реңктеріндегі шаштарымен 
сипатталады. Бұл түс түріне арналған жалғыз тыйым – бұл макияждағы суық 
реңктер. 

"Қыс" түс түрі шығыс елдерінде ең көп таралған. Оның негізгі 
ерекшеліктері ‒ қара шашпен үйлескен жеңіл тері мен көз. Сондай-ақ, 
шаштың каштан түсі, зәйтүн терісі және қара қоңыр көздері бар жылы "Қыс" 
бар. Бұл түс түрінің ең көп өкілдері бай және терең реңктерге жарайды – 
индиго, фуксия, қызыл, зүбаржат, "қысқы" қыздар басқалардан 
айырмашылығы қара және ақ түстерге қарсы емес. 

 
3.4.4. Ерінді күту және безендіруге арналған құралдардың жіктелуі 
 
Ерін далабы. Ерін далабын қолданудың мақсаты ‒ макияждағы түс 

балансын аяқтау. Ерін далабының көмегімен еріннің формасын дұрыстап, 
бетіміздің қалған бөліктеріне пропорционал етуге болады. 

Текстурасы бойынша ерін далабы: сұйық (щеткамен қолданылады) 
және ықшам (стикте ‒ бұралған жағдайда). Ерін далабының қасиеттері 
гигиеналық, ылғалдандыратын және нәрлендіретін, тұрақты, ерін 
жылтыратқышы және ерін далабы болып бөлінеді (3.7-сурет). 

 

 
     3.7- сурет. Ерін далабының түрлері 

Гигиеналық ерін далабының құрамына ерін терісінің құрғауы мен 
жарылуын болдырмайтын, оларды тегіс және серпімді ететін қоректік заттар, 
дәрумендер, антисептикалық, қоректік, ылғалдандыратын ингредиенттер 
және УК-сүзгілер кіреді. Гигиеналық ерін далабын жыл мезгілі мен ауа-
райына қарамастан, еріннің сау күйін алдын-алу және сақтау үшін де 
қолдануға болады. 

Ылғалдандыратын ерін далабы ерінді бояу ғана емес, ерінді 
жұмсартады және пиллингтің алдын алады. 

Нәрлендіретін далаптар – құрамында әр түрлі балауыздар мен майлар 
бар, олар ерінді құрғақтықтан қорғайды, ылғалдандырады және оларды 
дәрумендермен қоректендіреді. 

Тұрақты ерін далабы тұрақты және 15 сағатқа дейін сақталады. Олар 
жағылмайды, контурдың анықтығы сақталмайды. Бірақ оларды теріс 
пайдаланбаңыз, өйткені мұндай ерін далабы ерінді құрғатады. 

Ерін жылтыратқышы ‒ нәрлендіреді, ерінді қоршаған орта мен 
ультракүлгін сәулелердің зиянды әсерінен қорғайды және жарықтардың 
алдын алады. Жылтыр көздер ерінді көлемді және тартымды етеді. Ерінге 
арналған жылтыратқыштар-мөлдір, жарқыраған және інжу-маржанның 
жағымды иісі бар. Оларды ерін далабымен біріктіруге болады, бірақ бұл 
опция тұрақты болмайды. 

Ерінге арналған секиндер тез таралады және контурды әлсіз сақтайды. 
Жылтыр ерін далабы ерін далабының қарқынды түсімен үйлеседі. Ол 

ерін жылтыратқышына қарағанда ерінге төзімді. 
Ерін далабының құрамына келесі ингредиенттер кіреді: карнауба 

балауызы (майлы жылтыр қалдырмай, ерінді жұмсақ етеді), ара балауызы 
(ерін далабының консистенциясын реттейді, жылу тұрақтылығын 
арттырады), минералды май (су мен дем алатын пленканы құрайды), өсімдік 
майлары, лецитин (теріні жұмсартады) коллаген (терінің серпімділігі мен 
беріктігін береді, ылғалдандырады және жұмсартады), ланолин, силикондар, 
дәрумендер, консерванттар, бояғыштар,хош иістер және ультракүлгін 
сүзгілер. 

Контурлы ерін қарындаштары еріннің дұрыс пішінін баса көрсету, 
дұрыс емес пішінді түзету және ерін пішінін модельдеу үшін қолданылады. 
Қарындаштар ‒ағаш, автоматты және пластик болады. 

Ерінге арналған қарындаштардың құрамына: глицерин, 
тальк,консерванттар, парафин, бояғыштар, өсімдік майлары, табиғи гүл 
сығындылары, слюда кіреді. 

 
3.4.5.Опаны жіктеу, құрамы, мақсаты және қолданылуы 
 
Опа (франц.-poudre жылғы латин. - pulvis, яғни шаң) – бұл минералды 

және органикалық заттардың бояғыш заттар мен хош иістермен үйлесетін 
жұқа қоспасы. Кейде опа қоспасына аз мөлшерде май немесе гельдік заттар 
қосылып, оның физикалық қасиеттерін өзгертеді. 
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3.8 –сурет. Опалар 

 
Борпылдақ опа. Ол ең жұқа құрылымға ие, соның арқасында ол "маска" 

әсерінсіз табиғи жабынды жасайды. Ол теріні тегіс және барқыт етеді, табиғи 
жарқылын сақтайды. Үгілмелі опа тональды құралмен толықтай араластыра 
отырып, жұқа жағылады және жеңіл бөлінеді. Үлкен дөңгелек немесе тегіс 
щеткамен ұсақ ұнтақты жағыңыз. 

Шағын опа. Макияжды сақтау және түзету үшін қолданылады. Майлы 
және аралас терісі бар адамдарға ықшам ұнтақты қолдану ұсынылады. 
Ұнтақтың бұл түрін теріс пайдаланған кезде "сыланған" тұлғаның әсері 
жасалады. 

Сұйық опа. Бұл су-глицерин ерітіндісіндегі қарапайым ұнтақтың 
суспензиясы, құрамында май тәрізді компоненттер бар. 

Шар тәрізді опа. Арналған жақсарту үшін түсін беруге теріде тегіс 
және жылтыр. Опа шарлары араласып, дермистің кемшіліктерін жасыра 
алады. 

Түс схемасына сәйкес ұнтақтар мөлдір, ашық және қараңғы болып 
бөлінеді. Мөлдір ұнтақ макияждың барлық түрлерінде қолданылады, бетке 
күңгірт, барқыт және жақсы көрініс береді. Сопақша түзету және бетті 
модельдеу үшін ашық (түрлі-түсті болуы мүмкін) және қара ұнтақтар 
қолданылады. 

 
3.4.6. Грим. Макияждың қасиеттері мен құрамы 
 
Гримдеу бояулары май негізінен, бояғыш заттардан, хош иістерден 

тұрады. Макияж құрамында байланыстырушы функцияларды орындайтын 
майлы заттар ретінде мыналар қолданылады: парфюмерия майы, 
медициналық вазелин, парафин, церезин, ланолин, сперматозоид саломасы, 
табиғи балауыз және т.б. сұйық макияж бояуларының құрамы үшін 
глицерин, жоғары молекулалық спирттер, гельдік заттар қолданылады. 
Бояғыш заттар ретінде макияж бояуларының түс түсін жасау үшін мыналар 
қолданылады: минералды пигменттер (жебе, мумия, ультрамарин, титан 
ақтығы, мырыш ақтығы және т.б.), органикалық пигменттер (күшті қызғылт 
сары пигмент, жарыққа төзімді сары пигмент және т. б.), лактар (қызыл 
қызыл лак, лағыл СК және т. б.). Түрлі бояғыш заттардың комбинациясы 
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3.8 –сурет. Опалар 

 
Борпылдақ опа. Ол ең жұқа құрылымға ие, соның арқасында ол "маска" 

әсерінсіз табиғи жабынды жасайды. Ол теріні тегіс және барқыт етеді, табиғи 
жарқылын сақтайды. Үгілмелі опа тональды құралмен толықтай араластыра 
отырып, жұқа жағылады және жеңіл бөлінеді. Үлкен дөңгелек немесе тегіс 
щеткамен ұсақ ұнтақты жағыңыз. 

Шағын опа. Макияжды сақтау және түзету үшін қолданылады. Майлы 
және аралас терісі бар адамдарға ықшам ұнтақты қолдану ұсынылады. 
Ұнтақтың бұл түрін теріс пайдаланған кезде "сыланған" тұлғаның әсері 
жасалады. 

Сұйық опа. Бұл су-глицерин ерітіндісіндегі қарапайым ұнтақтың 
суспензиясы, құрамында май тәрізді компоненттер бар. 

Шар тәрізді опа. Арналған жақсарту үшін түсін беруге теріде тегіс 
және жылтыр. Опа шарлары араласып, дермистің кемшіліктерін жасыра 
алады. 

Түс схемасына сәйкес ұнтақтар мөлдір, ашық және қараңғы болып 
бөлінеді. Мөлдір ұнтақ макияждың барлық түрлерінде қолданылады, бетке 
күңгірт, барқыт және жақсы көрініс береді. Сопақша түзету және бетті 
модельдеу үшін ашық (түрлі-түсті болуы мүмкін) және қара ұнтақтар 
қолданылады. 

 
3.4.6. Грим. Макияждың қасиеттері мен құрамы 
 
Гримдеу бояулары май негізінен, бояғыш заттардан, хош иістерден 

тұрады. Макияж құрамында байланыстырушы функцияларды орындайтын 
майлы заттар ретінде мыналар қолданылады: парфюмерия майы, 
медициналық вазелин, парафин, церезин, ланолин, сперматозоид саломасы, 
табиғи балауыз және т.б. сұйық макияж бояуларының құрамы үшін 
глицерин, жоғары молекулалық спирттер, гельдік заттар қолданылады. 
Бояғыш заттар ретінде макияж бояуларының түс түсін жасау үшін мыналар 
қолданылады: минералды пигменттер (жебе, мумия, ультрамарин, титан 
ақтығы, мырыш ақтығы және т.б.), органикалық пигменттер (күшті қызғылт 
сары пигмент, жарыққа төзімді сары пигмент және т. б.), лактар (қызыл 
қызыл лак, лағыл СК және т. б.). Түрлі бояғыш заттардың комбинациясы 

макияж бояуларының қалаған түсіне жетеді. Парфюмерлік композициялар 
хош иіс ретінде қолданылады. 

Теріге қолданылатын макияж бояулары ерімеуі, матаға терең еніп, 
жанама әсерлерді тудырмауы керек. Олар ашық жарық астындағы түстердің 
өзгермейтіндігін қамтамасыз ететін реңктердің максималды тазалығына ие 
болуы керек, сонымен қатар терінің біркелкі жұқа жабыны бар және оның 
негізгі құрылымдық ерекшеліктерін сақтай отырып, жоғары жабу қабілетіне 
ие болуы керек. 

Гримдеу бояуларын дайындауда бояғыш заттардың – пигменттер мен 
лактардың гранулометриялық құрамы, оларды ұнтақтаудың нәзіктігі ерекше 
рөл атқарады. Ингредиенттер бөлшектерінің белгіленген өлшемдерінен аздап 
ауытқу макияж түсіне әсер етеді. Дайын гримдеу бояуларын илектеу кезінде 
өңдеу және оның орамдарын тегістеу дәрежесі үлкен мәнге ие. Грим 
бояғыштарының бөлшектері неғұрлым аз болса және роликтегі роликтердің 
деңгейі неғұрлым жоғары болса, бояулардың түсі соғұрлым терең және 
қарқынды болады. 

Макияж бояуларын жасау кезінде барлық дерлік бояулар ақ негізге 
енеді, яғни түрлі-түсті бояулар ақ түске боялған. Соңғы уақытқа дейін 
мырыш ақ (мырыш оксиді) грим бояуларында ақ фон ретінде қолданылды. 
Алайда, мырыш ақтығы биологиялық және физикалық қатынастарда мінсіз 
бояғыш ретінде таныла алмайды. Сондықтан, қазіргі уақытта шығарылатын 
гримир бояуларында мырыш ақтығы жоғары тазартылған Титан ақтарымен 
алмастырылды "театр" гримі – сұйық, бұл бояғыш заттардың майлы 
суспензиясы. Түстердің толық жиынтығында қол жетімді. Олардың ішінде 
макияждың төрт негізгі реңктері бар (№ 1, 2, 3, 4) тері түсі мен сегіз түрлі 
көлеңке реңктері: қоңыр, қою сары, ашық қызыл, жасыл, көк, ақ, қара, бақан. 

Фондық гримирлеу бояуларының шкаласы негіздерден және фондық 
гримирлеу бояуларының шкаласынан тұрады, оған 101, 103, 105, 107, 111 
нөмірлерінің астындағы аралық тондары бар реңктер кіреді 102, 104, 106, 
108, 109, 110, 222, 224, 226, 228 нөмірлерінің астындағы тондарды қамтитын 
фондық гримирлеу бояуларының қосымша шкаласынан алынған. 

 
3.5. Инфекцияға қарсы іс-шаралар 
 
3.5.1. Инфекция түрлері мен патогендік бактериялардың 

сипаттамасы 
 
Жұқпалы аурулар ‒ вирустар, бактериялар, токсиндер, патогендік 

ақуыздар (приондар) сияқты қоздырғыштар тудыратын тірі организмдердің 
тіршілік әрекетінің бұзылуы, олар жұқтырған адамдардан сау адамдарға 
беріледі және жаппай таралуы мүмкін. 

Инкубациялық кезең ‒ жұқпалы аурудың ерекшеліктерінің бірі. 
Жұқпалы кезең ‒ алғашқы клиникалық белгілер пайда болғанға дейінгі 
инфекция кезеңі. Инкубациялық кезеңнің ұзақтығы патогеннің түріне, 
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инфекция әдісіне байланысты, ол бірнеше сағаттан бірнеше жылға дейін 
созылуы мүмкін. 

Жұқпалы аурулардың көптеген жіктелуі бар. Л.В. Громашевскийдің 
классификациясы кеңінен қолданылады. Бұл: 

1. Ішек инфекциясы (іш сүзегі, тырысқақ, дизентерия, сальмонеллез, 
ботулизм, лептоспироз, бруцеллез және т. б.); 

2. Тыныс алу жолдарының инфекциясы (дифтерия, скарлатина, 
көкжөтел, пневмония, туберкулез және т. б.); 

3. Қан инфекциясы (оба, туляремия, риккетсиоздар, іш сүзегі және т.б.). 
4. Сыртқы қақпақтардың инфекциясы (мерез, гонорея, сіреспе және т. 

б.).); 
5.Әртүрлі берілу механизмдерімен (энтеровирустық инфекция); 
Патогендік бактериялар ‒ бұл тірі организмдердің (адамдар, жануарлар 

мен өсімдіктер) ауруын тудыратын микроағзалар. Патогендік бактериялар 
организмнің тіндерінде және хосттың сыртқы қабаттарында паразиттік 
тамақтану режиміне бейімделеді. 

Патогенді микроорганизм ауру тудыруы үшін вируленттілікке 
(уыттылыққа), яғни ағзаның қарсылығын жеңуге және уытты әсер етуге 
қабілетті болуы керек. Бактериялардың патогенділігі олардың улы заттарды – 
токсиндерді қалыптастыру қабілетіне негізделген. Уларды шығаратын 
бактерияларға сіреспе, дифтерия, ботулизм, гангрена, оба және басқа 
бактериялардың қоздырғыштары жатады. Мысал ретінде клостридиум 
тұқымынан бактериялар түзетін ботулин уы жатады. Бұл бүгінгі күнге дейін 
белгілі ең күшті улану-14 миллион адамды уландыру үшін 1 г жеткілікті. 
Ботулизмнің жиі себебі-саңырауқұлақтар, ет, көкөністер, үйде 
консервіленген. Қоздырғыштар мен уланудың өзі оларға оттегі жетіп, 15 
минут қайнатылады, сондықтан жаңадан дайындалған өнімдер ауру 
туғызбайды [8]. 

 
3.5.2. Микроағзалардың жіктелуі және морфологиясы 
 
Микробиологияның дамуы адам алғаш рет бір клеткалы организмдерді 

көргенде басталды. Голландиялық Антони ван Левенгук қызығушылықпен 
бірнеше линзалар жасады, олардың көмегімен тоғанның суын, бұрыш 
инфузиясын, сілекейді, бляшканы, қанды және басқаларын қызығушылықпен 
қарады. 1676 жылы ғалым алдымен бактерияларды көрді. Зерттеу 
нәтижелерін Лондон патшалығына жіберіп, қоршаған әлем микроскопиялық 
тіршілік иелерімен қоршалған деген қорытындыға келді. Осылайша 
микробиология басталды. 

Микробиология ‒ микроағзаларды зерттеумен айналысатын ғылым. 
Микробтар әлемі өте алуан түрлі. Жұқпалы аурулардың қоздырғыштарынан 
басқа, қоршаған ортаға оң әсер ететін микробтар бар. Мұндай микроағзалар 
пісіру, ірімшік жасау,шарап жасау, биологиялық белсенді қоспалар мен 
антибиотиктер өндірісінде қолданылады. 
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Микроағзалар вирустар, прокариоттар және эукариоттарға бөлінеді 
(3.9-сурет). 

Вирус – бұл тірі жасушаның ішінде ғана көбейетін жасушалық емес 
инфекциялық агент. Вирустың жетілген бөлшегі вирион деп аталады. Хост 
жасушасының ішіне бір рет вирустар хосттың ДНҚ-ны белсенді етпейді, 
ДНҚ-ны қолдана отырып, вирустың жаңа көшірмелерін синтездейді. 
Осылайша, вирустар белгілі бір жұқпалы аурудың белгілерін тудырады. 
Тұмау, шешек, қызылша, шошқа, полиомелит, ЖИТС адамның вирустық 
ауруына жатады. Вирустар тірі организмдердің барлық түрлеріне әсер ететін 
қасиетке ие. 

Прокариоттар – дифференциалданбаған және басқа ішкі мембраналық 
органоидтары жоқ бір клеткалы тірі организмдер. Оларға көк жасыл 
балдырлар мен бактериялар жатады. 

Эукариоттар –  цитоплазмадан мембранамен шектелген, сараланған 
ядросы бар тірі организмдер. Құрылымы бойынша олардың жасушалары 
өсімдіктер мен жануарлар жасушаларына ұқсас. Оларға протозоа, бір 
клеткалы балдырлар мен саңырауқұлақтар жатады. 

Бактериялар жақсы зерттелген және жүйеленген. Бактериялар – өмірдің 
алғашқы түрлерінің бірі. Олар өте кішкентай, оларды тек микроскоппен 
көруге болады [8]. 

 
 
    3.9-сурет. Микроағзалардың жіктелуі 
 
3.5.3.Микроағзалардың тіршілік әрекеті 
 
Микроағзалардың тіршілік ету процестерінің қалыпты жүруі үшін 

олардың тіршілік ету ортасында қоректік заттардың болуы қажет: су, 
аминқышқылдары, оттегі, көміртек, сутегі, азот, фосфор, натрий, калий және 

Микроағза 

Эукариоттар 

қарапайымдар бір жасушалы 
саңырауқұлақ 

бір жасушалы 
балдыр 
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көккөзді балдыр 
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т.б. көміртек пен азотты алу әдісіне байланысты микроағзалар аутотрофтар 
мен гетеротрофтарға бөлінеді. 

Аутотрофтар ‒ органикалық емес заттардан органикалық заттарды 
алатын микроағзалар. Олар бейорганикалық қосылыстардан ақуыздар, 
майлар, көмірсулар мен ферменттер түзеді. 

Гетеротрофтар – тамақтану үшін дайын органикалық қосылыстарды 
(ақуыздар, майлар, көмірсулар және т.б.) қолданатын организмдер. 
Гетеротрофты тамақтанудың бірнеше түрі белгілі: сапрофит, паразиттік және 
т. б. 

Сапрофиттер – бұл өлі немесе ыдырайтын органикалық материалмен 
қоректенетін микроағзалар. Олар заттардың циклінде маңызды буын болып 
табылады: органикалық заттарды ыдырату арқылы сапрофиттер өмірге 
қажетті химиялық элементтердің өлгеннен тірі организмдерге оралуын 
қамтамасыз етеді. 

Паразиттер – олар басқа қабылдаушы ағзаның ішінде немесе бетінде 
өмір сүреді және одан тамақ алады. Адам ағзасына ену арқылы паразиттер 
әртүрлі ауруларды тудыруы мүмкін. Мұндай микроағзалар патогендік деп 
аталады. 

Жасушадағы зат алмасу тыныс алу арқылы да жүзеге асырылады ‒ 
Органикалық заттардың тотығуы химиялық энергияның бөлінуіне әкелетін 
биохимиялық процестердің жиынтығы. Егер тыныс алу үшін оттегі қажет 
болса, оны аэробты деп атайды; егер реакциялар оттегінің қатысуынсыз 
жүрсе, бұл тыныс алудың анаэробты түрі. Тыныс алу процесінің кез келген 
түрі үшін организм мен қоршаған орта арасында газ алмасу үздіксіз жүруі 
керек. Органикалық қосылыстарды тотықтыратын аэробтар барлық өмірлік 
процестерге қажетті энергияны алады. 

Анаэробты бактериялар үшін оттегінің аз мөлшері зиянды, сондықтан 
олар топырақтың терең қабаттарында, су бағанында өмір сүреді. Мұндай 
Микроағзаларға сүт қышқылы бактериялары, сіреспе, ботулизм 
қоздырғыштары және т.б. ашытқы, е.coli, спирохеталар, актиномицеттер 
оттегісіз де, оның қатысуымен де өмір сүре алады. 

Өсу – бұл бактериялық жасуша мөлшерінің ұлғаюы. Жасушаның 
көлемі тез артады және ол бөліне бастайды. Қолайлы жағдайларда 
бактериялар өте тез өседі. Олардың өсуі қоршаған ортаның температурасы 
мен рН, қоректік заттардың қол жетімділігі мен ион концентрациясына 
байланысты. Белгілі бір мөлшерге жеткенде бактериялар біртіндеп көбейе 
бастайды, яғни бөліну нәтижесінде екі жасуша пайда болады. 

Протозоа асексуалдық (тарту, көлденең немесе бойлық бөлу) және 
жыныстық жолмен көбейеді. 

Вирустар тек тірі жасуша ішінде көбейе алады. Олар ДНҚ-ны хост 
жасушасына "енгізеді". Бірте-бірте қабылдаушы жасушаның ДНҚ-сы 
жойылып, вирустың көбеюі басталады. Вирус ақуыздары мен оның нуклеин 
қышқылдарының синтезі вирионның пайда болуына әкеліп соғады, ал 
қабылдаушы жасуша бұзылады. 
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қоректенетін микроағзалар. Олар заттардың циклінде маңызды буын болып 
табылады: органикалық заттарды ыдырату арқылы сапрофиттер өмірге 
қажетті химиялық элементтердің өлгеннен тірі организмдерге оралуын 
қамтамасыз етеді. 

Паразиттер – олар басқа қабылдаушы ағзаның ішінде немесе бетінде 
өмір сүреді және одан тамақ алады. Адам ағзасына ену арқылы паразиттер 
әртүрлі ауруларды тудыруы мүмкін. Мұндай микроағзалар патогендік деп 
аталады. 

Жасушадағы зат алмасу тыныс алу арқылы да жүзеге асырылады ‒ 
Органикалық заттардың тотығуы химиялық энергияның бөлінуіне әкелетін 
биохимиялық процестердің жиынтығы. Егер тыныс алу үшін оттегі қажет 
болса, оны аэробты деп атайды; егер реакциялар оттегінің қатысуынсыз 
жүрсе, бұл тыныс алудың анаэробты түрі. Тыныс алу процесінің кез келген 
түрі үшін организм мен қоршаған орта арасында газ алмасу үздіксіз жүруі 
керек. Органикалық қосылыстарды тотықтыратын аэробтар барлық өмірлік 
процестерге қажетті энергияны алады. 

Анаэробты бактериялар үшін оттегінің аз мөлшері зиянды, сондықтан 
олар топырақтың терең қабаттарында, су бағанында өмір сүреді. Мұндай 
Микроағзаларға сүт қышқылы бактериялары, сіреспе, ботулизм 
қоздырғыштары және т.б. ашытқы, е.coli, спирохеталар, актиномицеттер 
оттегісіз де, оның қатысуымен де өмір сүре алады. 

Өсу – бұл бактериялық жасуша мөлшерінің ұлғаюы. Жасушаның 
көлемі тез артады және ол бөліне бастайды. Қолайлы жағдайларда 
бактериялар өте тез өседі. Олардың өсуі қоршаған ортаның температурасы 
мен рН, қоректік заттардың қол жетімділігі мен ион концентрациясына 
байланысты. Белгілі бір мөлшерге жеткенде бактериялар біртіндеп көбейе 
бастайды, яғни бөліну нәтижесінде екі жасуша пайда болады. 

Протозоа асексуалдық (тарту, көлденең немесе бойлық бөлу) және 
жыныстық жолмен көбейеді. 

Вирустар тек тірі жасуша ішінде көбейе алады. Олар ДНҚ-ны хост 
жасушасына "енгізеді". Бірте-бірте қабылдаушы жасушаның ДНҚ-сы 
жойылып, вирустың көбеюі басталады. Вирус ақуыздары мен оның нуклеин 
қышқылдарының синтезі вирионның пайда болуына әкеліп соғады, ал 
қабылдаушы жасуша бұзылады. 

Микроағзаларға әсер ететін қоршаған орта факторларының бірнеше 
тобы бар: физикалық (температура, су, жарық, ерітінділердің 
концентрациясы, иондаушы сәуле); химиялық (ортаның рН, әртүрлі 
химиялық заттардың әсері); биологиялық (симбиоз, антагонизм, 
антибиотиктер және т.б.). 

Физикалық факторлар – температура. Микробтар жоғары ағзаларға 
қарағанда температураның өзгеруіне көбірек бейімделеді. Жоғары және 
төмен температурада бактериялардың дамуы тоқтатылады. Микроағзалардың 
көпшілігі 60 °С температурада 30-дан кейін, 70 °С температурада 15-тен 
кейін, 80° - тан 100 °с-қа дейінгі температурада 1 минуттан кейін өледі. 
Микробтар төмен температураға өте төзімді. Олар өмірді уақытша тоқтату 
күйіне түсуі мүмкін. Мысалы, е.coli және тырысқақ вибрионы мұзда ұзақ 
уақыт сақталуы мүмкін, оба қоздырғыштары 1 жылға дейін қатып қалады. 
Бактериялар мен вирустар споралары төмен температураға төзімді. 
Микробтарды қайта мұздату және еріту үшін өлімге әкеледі. Мысалы, іш 
сүзегінің қоздырғыштары сегіз рет мұздату және еріту кезінде бірнеше 
күннен кейін өледі. Сондықтан азық-түлікті сақтау үшін олар тоңазытқыштар 
мен жертөлелерде сақталады. 

Кептіру мына процеске жатады. Қалыпты өмір сүру үшін 
Микроағзаларға су қажет, өйткені қоректік заттар микробтық жасушаға тек 
еріген күйде енеді. Ылғалдылығы 30%-дан төмен микроағзалар көбейетін 
субстратта көптеген микробтардың дамуы тежеледі, бірақ микробтар 
өлмейді, олар ұзақ уақыт сақталады. Әр түрлі микробтардың өлу мерзімі 
әртүрлі: тырысқақ вибрионы 48 сағатқа дейін, дизентерия бактериясы ‒ 7 
күнге дейін, дифтерия қоздырғыштары ‒ 30 күнге дейін, іш сүзегі ‒ 70 күнге 
дейін, сүт қышқылы бактериялары мен ашытқы ‒ бірнеше жылға дейін. 
Бактериялардың спораларын кептіру өте жақсы. Бұл олардағы судың 
байланысқан күйде болуына байланысты. 

Сәулелі энергия. микроағзалар үшін зиянды және күн сәулесі. 
Ерекшелік – жасыл және күлгін серобактериялар. Патогендік бактериялар 
күн сәулесінің әсеріне сезімтал. Жарық үлкен гигиеналық мәнге ие, өйткені 
бұл табиғи дезинфекциялық құрал. Жарықтың әсерінен ауа патогендік 
бактериялардан тазартылады. Ультракүлгін сәулелер күшті бактерицидтік 
әсерге ие. 

Химиялық факторлар. Химиялық заттар инфекциялармен күресу үшін 
кеңінен қолданылады. Қазіргі уақытта көптеген дезинфекциялық құралдар 
бар, бірақ ең көп тарағандары-сілтілер, қышқылдар, хлор бар және беттік 
белсенді заттар. 

Биологиялық факторлар. Микроағзалар биоценоздың ажырамас бөлігі 
болып табылады және өсімдіктер мен жануарлармен бірге дамиды. Бір 
аумақта тұратын организмдер арасында өмір сүру үшін күрес жүреді, белгілі 
бір қатынастар дамиды. 

Симбиоз – бұл екі тірі ағзаның өзара тиімді өзара әрекеттесуі. Мысалы, 
бұршақ өсімдіктерінің тамырларында тұратын түйнек бактериялары азотты 
түзете алады; В дәрумені мен К дәрумені синтездейтін бактериялар адамның 
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ішегінде өмір сүреді. Метаболизммен микробтардың бір түрі өмірінің 
нәтижесінде басқа түрдің дамуына қолайлы жағдай жасайды. 

Өмір сүру процесінде микробтар әртүрлі заттарды шығарады. Мысалы, 
антибиотиктер басқа түрлердің микробтарының дамуын тоқтатады немесе 
өлтіреді. Антибиотиктер – бұл топырақта өмір сүретін организмдер. Бұл 
топырақ тұрғындары арасында экологиялық тауашалар үшін бәсекелестік 
жоғары дамығандығына байланысты [7]. 

 
3.5.4. Инфекциялар және адамның иммундық жүйесі 
 
Жұқпалы аурулардың қоздырғыштары микроағзалар болып табылады. 

Адам ағзасына микробтарды көбейту және енгізу процесі инфекция деп 
аталады. Жұқпалы процесс дененің қалыпты физиологиялық функцияларын 
бұзумен сипатталады. Кейде жұқпалы процесс аурудың көрінетін 
клиникалық белгілерінсіз жүруі мүмкін ‒ бұл аурудың жасырын түрі. Бұл 
жағдай бактерия тасымалдаушысы (мысалы, дифтериямен), вибрион 
тасымалдаушысы (тырысқақпен) немесе вирус тасымалдаушысы (вирустық 
гепатитпен) деп аталады. 

Паразитизм – бұл паразит қабылдаушы ағзаны тіршілік ету ортасы 
ретінде пайдаланатын әртүрлі организмдердің тіршілік ету формасы. 
Паразиттерге барлық вирустар, кейбір бактериялар мен саңырауқұлақтар 
жатады. 

Тірі организмдердің аурулары патогендік микробтарды тудырады. 
Теріде, шырышты қабаттарда, адам ағзасының қуыстарында өмір сүретін 
Микроағзалар бар және дененің төзімділігі төмендеген кезде ғана ауру 
тудырады. Жұқпалы аурулардың қоздырғыштары ұзақ уақыт бойы 
ошақтарда болуы мүмкін, мысалы, тістерде, бездерде, абсцесстерде және сол 
жерден олар қанға еніп, онда көбейеді, бұл сепсиске әкелуі мүмкін. 

Организмдегі патогеннің орналасуына және оның берілу механизміне 
байланысты жұқпалы аурулар келесідей жіктеледі: 

- ішек инфекциясы, онда қоздырғыштар адам ағзасына ауыз арқылы 
тамақ, су арқылы еніп, нәжіспен шығарылады: дизентерия, тырысқақ, іш 
сүзегі, сальмонеллез, вирустық гепатит және т. б.; 

-тыныс алу жолдарының инфекциялары, қоздырғыштар тыныс алу 
жолдарының шырышты қабаттарында паразиттенеді және ауа-тамшы 
жолымен сау науқастардан: аденовирустық инфекциялар, тұмау, тонзиллит, 
дифтерия, скарлатина, қызылша, қызамық, көкжөтел, менингококк 
инфекциясы, эпидемиялық паротит және т. б. беріледі.; 

- қоздырушылары қанда паразиттенетін және қан соратын 
жәндіктермен берілетін қан инфекциялары: оба, геморрагиялық қызба, 
туляремия, вирустық энцефалит және т. б.; 

- қоздырғыштар теріге, тырнаққа, шашқа, көздің шырышты 
қабаттарына, ауыз қуысына, жыныс мүшелеріне, сондай-ақ тереңірек 
орналасқан тіндерге: тілме, трахома, микоздар, күйдіргі, сіреспе, құтыру, 
қышыма. 
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ішегінде өмір сүреді. Метаболизммен микробтардың бір түрі өмірінің 
нәтижесінде басқа түрдің дамуына қолайлы жағдай жасайды. 
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топырақ тұрғындары арасында экологиялық тауашалар үшін бәсекелестік 
жоғары дамығандығына байланысты [7]. 
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-тыныс алу жолдарының инфекциялары, қоздырғыштар тыныс алу 
жолдарының шырышты қабаттарында паразиттенеді және ауа-тамшы 
жолымен сау науқастардан: аденовирустық инфекциялар, тұмау, тонзиллит, 
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инфекциясы, эпидемиялық паротит және т. б. беріледі.; 

- қоздырушылары қанда паразиттенетін және қан соратын 
жәндіктермен берілетін қан инфекциялары: оба, геморрагиялық қызба, 
туляремия, вирустық энцефалит және т. б.; 

- қоздырғыштар теріге, тырнаққа, шашқа, көздің шырышты 
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қышыма. 

Эпидемиология – жұқпалы аурулардың пайда болу заңдылықтарын, 
оны емдеу және алдын алу әдістерін зерттеумен айналысатын медицина 
саласы. 

Ауру деңгейінің қысқа мерзімді өсуі, мысалы, бір командада немесе 
шағын аумақта (қаланың немесе ауылдың бір бөлігі) эпидемиялық індет 
ретінде қарастырылады. Егер жұқпалы ауру бірнеше елдерде немесе бірнеше 
континенттерде кең таралған болса, онда бұл жағдай пандемия ретінде 
қарастырылады. Мысалы, бұрын оба, тырысқақ пандемиялары, қазіргі 
уақытта коронавирустық пандемия (COVID ‒ 19) жиі байқалды. 

Жұқпалы аурулардың инфекциялық емес аурулардан маңызды 
ерекшеліктерінің бірі олардың жұқпалы болуы, сондай-ақ науқастардағы 
әртүрлі ұзақтықтағы иммунитеттің дамуы болып табылады. Мысалы, 
сальмонеллезден кейін иммунитет қысқа мерзімді, аденовирустық 
аурулардан кейін ‒ ұзақ, оба, тауық еті, қызылша, паротиттен кейін ‒ өмір 
бойы. Адам ағзасы қорғаныш реакциясын ‒ иммунитетті дамыта отырып, 
патогендік микробтардың әсеріне төтеп бере алады. Иммунитеттің екі негізгі 
түрі бар: тұқым қуалайтын және сатып алынған. 

Тұқым қуалайтын иммунитет ағзаның туа біткен ерекшеліктерінен 
туындайды. 

Алынған иммунитет жұқпалы аурудан немесе вакцинациядан кейін 
белгілі бір микробқа – антиденеге ғана пайда болады. Алынған иммунитет 
табиғи және жасанды, олардың әрқайсысы белсенді және пассивті болып 
бөлінеді. 

Табиғи белсенді иммунитет жұқпалы аурудан кейін пайда болады. 
Мысалы, бала кезінде қызылша немесе көкжөтелмен ауырған адамдар 
қайтадан ауырмайды. Табиғи пассивті иммунитет ұрықта пайда болады, ол 
плацента арқылы анадан антиденелер алады. Осы себепті, жаңа туылған 
нәрестелер біраз уақыттан бері кейбір ауруларға қарсы тұрады. 

Жасанды белсенді иммунитет өлі немесе әлсіреген патогендік 
микробтардың немесе вирустардың дақылдарын сау адамдар мен 
жануарларға егу арқылы пайда болады. Жасанды пассивті иммунитет адамға 
дайын микробқа қарсы антиденелер мен антитоксиндер бар сарысуды 
енгізгеннен кейін пайда болады. 

Иммунитеттің негізгі міндеті – генетикалық жағынан өз 
жасушаларынан ерекшеленетін жасушаларды тану және жою. 

Ішкі органдар әдетте қоздырғыштардан босатылады, өйткені олардың 
сыртқы ортамен байланысы жоқ. Микробтар ауру кезінде оларға енеді. Тері 
мен шырышты қабаттар ‒ бұл қоздырғыштардан (бактериялық және 
вирустық) қорғаудың бірінші желісі. Тер және май бездерінің 
секрецияларында микробтардың өліміне әкелетін сүт және май қышқылдары 
бар. Теріде әдетте стафилококктар, іріңді бактериялар бар, олар қайнайды 
және басқа ауруларды тудырады. Лас тері бактерицидтік қасиеттерін 
төмендетеді. Осы себепті гигиена терінің қорғаныс қызметін сақтаудың 
маңызды шарты болып табылады. 
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Көздің конъюнктивасының, ауыз қуысының, назофаринстің, ішектің, 
генитурарлы жолдардың шырышты қабаттары айқын қорғаныс қасиеттеріне 
ие. Бұл олардың құпияларында лизоцим бар екендігімен түсіндіріледі ‒ 
кейбір бактериялардың жасуша қабырғаларының бұзылуына ықпал ететін 
ақуыз. 

Ауадағы үлкен тамшылар мен шаң бөлшектері тыныс алу жолдарының 
шырышты қабығының эпителийімен ұсталып, мұрыннан шырышты 
секрециялармен жойылады. Бронхқа немесе трахеяға түскен ұсақ бөлшектер 
жөтелмен шығарылады. 

Ауыз қуысында микробтардың 100-ден астам түрі болуы мүмкін, 
олардың көпшілігі тістер арасында, фарингалды бездерде болады. Асқазан 
сөлі мен өт тағаммен асқазан-ішек жолына түсетін микробтарға зиянды әсер 
етеді, өйткені құрамында тұз қышқылы мен ферменттер бар. 

Көптеген кокктар, споралы таяқшалар, ашытқылар асқазан сөлінің 
төмен қышқылдығымен дамиды. Ағзадан бөлінетін шырындар мен 
ферменттер аш ішектің сілтілі ортасында Микроағзалардың көбеюіне жол 
бермейді. Тоқ ішекке мол микрофлора тән [8]. 

 
3.5.5. Тері, тырнақ және шаш ауруларының негізгі себептері 
 
Тері ауруларының пайда болуының көптеген себептері бар. Бұл сыртқы 

факторлар болуы мүмкін ‒ бұл қоршаған ортаның травматикалық әсерін, 
сондай-ақ иммундық және эндокриндік жүйелердің, асқазан-ішек 
жолдарының және т.б. проблемалары теріге әсер еткен кезде ішкі 
факторларды қамтиды. 

Терінің барлық дерлік аурулары байланыс арқылы беріледі. 
Антисанитария жағдайында және адамдар көп жиналатын жерлерде аурулар 
тез таралады. Тері инфекцияларының қоздырғыштары негізінен 
стафилококктар мен стрептококктар микроағзалары болып табылады 

Тырнақтар терінің туындылары болып табылады және белгілі бір 
дәрежеде оның құрылымын қайталайды. Сау тырнақтар жылтыр, тегіс 
көрінеді, қызғылт түсті болады. Тырнақ ауруының себебі көбінесе 
саңырауқұлақ инфекциясы, қоршаған ортаның жағымсыз әсерлері 
(химиялық, физикалық, механикалық және биологиялық процестер), сондай-
ақ ішкі факторлар (адам ағзасының жағдайы) болуы мүмкін. 

Шаш аурулары өте көп. Алопецияның ең көп таралған түрлері 
(шаштың түсуі). Олардың пайда болу себептері әртүрлі: анемия, жүктілік, 
қалқанша безінің аурулары, кейбір дәрі-дәрмектерді қабылдау, 
операциялардың салдары, жұқпалы және вирустық аурулар, физикалық 
жарақаттар, жарақаттар, саңырауқұлақ инфекциясы және т. б. 

Дәрумендер тапшылығы жаман көрсетіледі да организмдегі жалпы 
алғанда, сондай-ақ шаш. Шаш түбірінің толық жұмыс істеуі үшін қажетті 
дәрумендердің, амин қышқылдарының, микроэлементтердің түсуі немесе 
құрамы әртүрлі ауруларға байланысты жеткіліксіз болуы мүмкін, мысалы, 
вегетативті дистония, гипертония, физикалық белсенділік немесе омыртқа 
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аурулары, бұл оксипиталды аймақтың бұлшық еттерінің гипертониясына 
әкеледі, ол арқылы қан бас терісіне және сәйкесінше шаш тамырларына 
түседі [7]. 

 
3.5.6. Іріңді тері аурулары (пиодерма) 
 
Патогендік микробтардың теріге енуі нәтижесінде пиодерма деп 

аталатын жұқпалы тері аурулары дамиды. Микроағзалар кез келген адамның 
терісінде болады және ауру туғызбайды, өйткені тері қорғаныс қасиеттеріне 
ие, бірақ терінің ластануы, гипотермия және қызып кету, жергілікті және 
жалпы иммунитеттің төмендеуі, қатар жүретін аурулардың болуы, нашар 
тамақтану кезінде пиодермиямен ауыру ықтималдығы жоғары. 

Пиодерма сау теріде пайда болатын бастапқы, қайталама болуы 
мүмкін-басқа тері ауруының асқынуы ретінде дамиды. Патогенге 
байланысты терінің іріңді аурулары стафилококк және стрептококк болып 
бөлінеді. Стафилококк теріге түсіп, шаш фолликулаларына, май және тер 
бездеріне әсер етеді, олардың іріңді қабынуын тудырады. Стрептококк 
терінің қосымшаларына әсер етпейді, процесс эпидермис ішінде таралады. 

Стафилококктар мен стрептококктар тудыратын пиодермияның аралас 
түрлері кездеседі [8]. 

 
3.5.7. Стафилококкты пиодерма 
 
Остиофолликулит – шаш фолликуласының жедел іріңді қабынуы. 

Бөртпелер көбінесе бет, мойын, аяқ-қолдарда пайда болады. Сағасындағы 
жүн қабатындағы пустула шашпен тесілген пустула пайда болады, ол 2-4 
күннен кейін қыртыста кебеді және із қалдырмай жоғалады. 

Фолликулит-шаш фолликуласының іріңді қабынуы. Шаш аузының 
төменгі бөлігіне түсетін микробтар іріңді қабынуды тудырады. Шаштың 
айналасында ауырсыну сезімі мен қызару пайда болады. Пустула бірнеше 
күннен кейін қыртыста кебуі мүмкін, бірақ кейде абсцесс пайда болу үшін 
іріңді балқу пайда болады. 

Фурункул-бұл шаш фолликуласы мен қоршаған тіндердің жедел іріңді 
қабынуы. Қайнау фолликулиттің пайда болуынан басталады, біртіндеп терең 
тіндерді алады, ал бірнеше күннен кейін диаметрі бірнеше сантиметрге дейін 
қабыну, ауырсыну түйіні пайда болады. Фокустың ортасында шаштың 
айналасында "некротикалық өзек" пайда болады, ол жасыл түске боялған өлі 
мата. Іріңді-некротикалық өзектен бас тартқаннан кейін терең жара қалады, 
ол тыртық қалыптастыру үшін емдейді. 

Фурункулоз – бұл бірнеше және бір қайнаудың пайда болуы. 
Фурункулоз бір жерде және бүкіл денеде орналасуы мүмкін. Ол ауру мен 
дене температурасының жоғарылауымен бірге жүреді. 

Карбункул – бұл бірнеше шаш фолликулаларына әсер ететін дерма мен 
тері астындағы майдың жедел іріңді қабынуы. Карбункулдың бетінде 
бірнеше тесіктер пайда болады, олардан ірің шығады. Кейінірек карбункулды 
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жабатын бүкіл тері еріп, терең жара пайда болады. Ауру безгегімен, бас 
ауруымен, жалпы бұзылумен бірге жүреді, тері көк-қызғылт болады. 

Гидраденит – апокриндік тер безінің іріңді қабынуы. Олар аксиларлы 
және ішек аймағында орналасқандықтан, инфекция бездерге еніп, қабыну 
түйінін құрайды. Оның үстіндегі тері ауырады, қызғылт болады және дене 
температурасы көтеріледі. 

Сикоз ‒ сақал мен мұрт аймағында пайда болатын созылмалы 
қайталанатын фолликулит. Ауру негізінен гормоналды фоны бұзылған ер 
адамдарда кездеседі. Зардап шеккен тері ісінген, қызыл, көптеген 
фолликулиттер мен остиофолликулиттер бар, олар ашылып, ойық жаралы 
жасыл-сары қыртыстарды құрайды. Зақымдану ошағы кеңейіп, бөртпелер 
санын көбейтеді. 

Панаритий – саусақтардың өткір іріңді ауруы. Қоздырғышы ‒ 
стафилококк, ол микротраума, кесу, инъекция, сызаттар кезінде тіндерге 
енеді. Ауру өте жиі кездеседі. Зақымдалған саусақ тіндерінің тереңдігі мен 
түріне байланысты келесі формалар бөлінеді: тері панаритиясы, паронихия, 
тері астындағы панарития, тырнақ панаритиясының астында. 

Тері панаритиясы – бұл эпидермистің астында ауырсынатын пустуланы 
құрайтын аурудың үстірт түрі, оның айналасындағы тері ісініп, қызарады. Ол 
негізінен саусақтардың алақан бетінде кездеседі. 

Паронихия ‒ тырнақ ролигінің іріңді қабынуы, механикалық 
зақымдану, инъекцияға байланысты пайда болады. Көбінесе әйелдер 
ауырады, бұл маникюрде тырнақтарды өңдеуге, үй жұмыстарына 
байланысты. Ауру кезінде эпидермистің астында ірің пайда болады. 

Тырнақ панаритиясының астында инъекция нәтижесінде пайда болады, 
тырнақтың бос шетіне шашырайды. Іріңді процесс тырнақ табақшасының 
астында локализацияланған. 

Тері астындағы панарития саусақтың тері астындағы майына әсер 
етеді. Панарицияның барлық түрлері хирургиялық жолмен емделеді. 
Панарицидтің алдын алу үшін жеке гигиена ережелерін сақтау керек және 
микротраумнан аулақ болу керек және т. б. [8] 

 
3.5.8. Стрептококкты пиодерма  
 
Стрептококкты пиодерма шаш фолликулаларымен, май және тер 

бездерімен байланысты емес. Олардың бастапқы көрінісі пустул емес, таза 
сұйықтықпен толтырылған жалқау көпіршік. 

Стрептококкты импетиго бетінде, дененің ашық жерлерінде және 
киімнің үйкеліс орындарында пайда болады. Балалар жиі ауырады. Теріде 
бұршақ мөлшерінде мөлдір сұйықтықпен толтырылған көпіршіктер пайда 
болады, олар тез бұлтты болады. Бірнеше күннен кейін көпіршіктер 
жарылып, олардың мазмұны құрғап, бал-сары қыртыстар пайда болады. 
Қыртысты жою кезінде эрозия түзіледі, олар ізсіз жазылып кетеді. Импетиго 
байланыс арқылы, жалпы заттар арқылы оңай өтеді. 
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Стрептококкты пиодерма шаш фолликулаларымен, май және тер 
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Қыртысты жою кезінде эрозия түзіледі, олар ізсіз жазылып кетеді. Импетиго 
байланыс арқылы, жалпы заттар арқылы оңай өтеді. 

Зеда ‒ ауыздың бұрыштарындағы стрептококкты тері ауруы. Көбінесе 
ерінді жиі жалайтын немесе аузы ашық ұйықтайтын адамдарда ауыздық 
пайда болады. Ауыздың бұрыштарын шамадан тыс ылғалдандыру 
стрептококк инфекциясының дамуына ықпал етеді. Алдымен көпіршік пайда 
болады, ол тез жарылып, жұқа қыртыс пайда болады. Тамақтану, сөйлесу 
кезінде көпіршіктер мен қыртыстар жарылып, ауырлық сезімін тудырады. 
Кейіннен зардап шеккен аймақта емделмейтін жарық пайда болады, ол ұзақ 
уақыт емделмейді. Ауыздық сүю арқылы, жалпы қолданылатын заттар 
арқылы беріледі. 

Терінің тілмелік қабынуы немесе тілме стрептококктың ерекше түрінен 
туындайды, ол терінің тұтастығы бұзылған жағдайда теріге енеді. Инфекция 
стрептококк тасымалдаушыларынан немесе өз денесінің инфекция 
ошақтарынан өтеді. Ауру жедел басталады. Тері, аяқ-қол, дене тұрқы 
зақымданады. Инфекцияның әсері дене температурасының жоғарылауымен, 
бас және бұлшықет ауырсынуымен, қалтыраумен, жалпы әлсіздікпен және 
ішкі ағзалардың уытты зақымдалуымен сипатталады. 12-24 сағаттан кейін 
терінің зақымдалған аймағының қызаруы, ісінуі пайда болады [8]. 

 
3.5.9. Вирустық тері аурулары 
 
 Қарапайым герпес – адамның ең көп таралған вирустық инфекциясы. 

Аурудың қоздырғышы ‒ бірінші және екінші типтегі герпес вирусы. Герпес 
вирусы гипотермия, дененің қызып кетуі, стресс, жарақат, жұқпалы аурулар, 
физикалық шамадан тыс жүктеме, алкогольді теріс пайдалану кезінде 
белсендіріледі. Вирустың көрінісі нәтижесінде ауру пайда болады. 

Герпес белдіктері ауа тамшыларымен беріледі. Оның қоздырғышы ‒ 
балаларда тауық етін тудыратын вирус, ал ересектерде ‒ герпес зостер. Ауру 
мөлдір немесе бұлтты мазмұны бар көпіршіктердің бөртпелерімен 
сипатталады. Көбінесе бөртпелер интеркостальды нервтер кезінде пайда 
болады. 

Сүйелдер ‒ теріде папула мен папилломатозды өсудің пайда болуымен 
сипатталатын жұқпалы вирустық тері аурулары. Сүйелдер адамның 
папилломатозды вирусының әртүрлі түрлерінен болады. Инфекция 
науқаспен байланыста, тұрмыстық заттар арқылы жүреді. Микротраума, 
кесу, ысқылау және т.б. болуы инфекция қаупін арттырады. Сиқырлар 
балалар мен жасөспірімдерде пайда болады, бірақ ересектерге де әсер етуі 
мүмкін. Кәдімгі, жалпақ, плантациялық, ұшты сүйелдер бар. 

Кәдімгі сүйелдер жиі кездеседі және қолдарда орналасады, аяқтарында 
дөңгелек, тығыз папула бар, түйреуіш басынан бұршаққа дейін, қалыпты 
терінің түсі, тегіс емес беті бар Лас сұр немесе сарғыш-қоңыр. 

Сүйелдер жалғыз және көп болуы мүмкін. Сиқырлардың ішінде ең 
үлкені бар – «ана», оны алып тастағанда, қалғандары жоғалады. Кәдімгі 
сүйелдердің бір түрі-периант және тырнақ сүйелдерінің астында. 

Периант және субнотальды сүйелдер ‒ бұл саусақтар мен саусақтардың 
артқы бетінде пайда болатын терінің жақсы қалыптасуы. Инфекция 
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күнделікті заттар мен маникюр құралдары арқылы жүреді. Терінің 
микротраумасы сүйелдердің пайда болуына ықпал етеді. Сыртқы жағынан, 
сым-бұл өрескел немесе папиллярлы беті бар сұр тығыз папула, оның бетінде 
жарықтар пайда болады. Сүйел тырнақ ролигіне орналастырылған кезде, 
тырнақ пластинасы өрескел, жұқа болып, көлденең немесе бойлық бороздар 
түзеді. Сиқыр саусақтың ұшына тырнақтың астына таралуы мүмкін. Бұл 
жағдайда ауырсыну пайда болады, тырнақ табақшасы арнадан бөлініп, 
түтіккен болады. 

Тегіс сүйелдер бет, мойын, қолдарда пайда болады, жастарда кездеседі. 
Олар тегіс, тегіс, тері деңгейінен сәл көтерілген және қалыпты терінің папула 
түстері, бозғылт қызғылт, кейде көкшіл болады. Тегіс сүйелдер дөңгелек 
немесе пішінді емес болуы мүмкін. 

Плантациялық сүйелдер аяқтың қысымға ұшыраған бөліктерінде пайда 
болады. Бұл терінің үстінен көтерілген жүгеріге ұқсас сары түсті жалпақ 
мүйізді түзілімдер. Орталық бөлігінде сым әлдеқайда жұмсақ және оңай 
бұзылады. Кейбір жағдайларда плантациялық сүйелдер шұңқыр тәрізді, оның 
түбінде папиллярлы өсінділер көрінеді. Олар ауырсынуды тудырады, 
осылайша жүруді қиындатады. Инфекция қоғамдық орындарда жалаң аяқ 
жүру кезінде пайда болады: моншалар, бассейндер және т. б. 

Ұшты сүйелдер – бұл жыныс аймағында гүлді қырыққабат түріндегі 
папиллярлы өсінділер. Олар өте ауыр. Инфекция жыныстық жолмен 
жүретіндіктен, оларды жыныстық жолмен берілетін сүйелдер деп те атайды. 
Сүйелдердің алдын алу үшін тері гигиенасына, микротраумалардың, 
кесектердің, абразиялардың және т. б. алдын алуға көп көңіл бөлу керек. 

Моллюсканың контагиозы-бұл теріге және кейде шырышты қабықтарға 
әсер ететін шешек тобының вирустарының бірі тудыратын вирустық 
инфекция. Таралу жолында және клиникалық көріністерде контагиозды 
моллюск сүйелдерге ұқсас. Ауру адамнан адамға науқаспен немесе оның 
жұқтырған заттарымен тікелей байланыс арқылы беріледі. Бөртпе дененің кез 
келген бөлігінде пайда болады, көбінесе магистраль мен аяқ-қолдарда 
локализацияланған [8]. 

 
3.5.10. Паразиттік тері аурулары 
 
Қышыма қышыма кенесі немесе қышудан болады. Кене ақшыл – сары 

түсті. Инфекция тұрмыстық заттар арқылы жүреді. Онда ол жұмыртқа 
салады, жол бойында ол өмір сүру үшін қажетті оттегінің енуіне, сондай-ақ 
жас адамдардың терінің бетіне шығуына арналған тесіктерді бұрғылайды. 
Инфекция сәтінен бастап қышыманың алғашқы белгілері пайда болғанға 
дейін 8-ден 12 күнге дейін созылады. Ауру түнде күшейетін және тырналу 
мен абразияның себебі болып табылатын қатты қышумен сипатталады. 

Кене қалдықтарының өнімдерімен улану нәтижесінде теріде ұсақ 
бөртпе пайда болады. Зақымдану орнында Мұқият зерттегенде, қисық 
сызықтар пайда болатын кененің қышыма жолдарын көруге болады. Бөртпе 
және қышу көбінесе саусақтардың арасындағы қатпарларда, шынтақ 
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күнделікті заттар мен маникюр құралдары арқылы жүреді. Терінің 
микротраумасы сүйелдердің пайда болуына ықпал етеді. Сыртқы жағынан, 
сым-бұл өрескел немесе папиллярлы беті бар сұр тығыз папула, оның бетінде 
жарықтар пайда болады. Сүйел тырнақ ролигіне орналастырылған кезде, 
тырнақ пластинасы өрескел, жұқа болып, көлденең немесе бойлық бороздар 
түзеді. Сиқыр саусақтың ұшына тырнақтың астына таралуы мүмкін. Бұл 
жағдайда ауырсыну пайда болады, тырнақ табақшасы арнадан бөлініп, 
түтіккен болады. 

Тегіс сүйелдер бет, мойын, қолдарда пайда болады, жастарда кездеседі. 
Олар тегіс, тегіс, тері деңгейінен сәл көтерілген және қалыпты терінің папула 
түстері, бозғылт қызғылт, кейде көкшіл болады. Тегіс сүйелдер дөңгелек 
немесе пішінді емес болуы мүмкін. 

Плантациялық сүйелдер аяқтың қысымға ұшыраған бөліктерінде пайда 
болады. Бұл терінің үстінен көтерілген жүгеріге ұқсас сары түсті жалпақ 
мүйізді түзілімдер. Орталық бөлігінде сым әлдеқайда жұмсақ және оңай 
бұзылады. Кейбір жағдайларда плантациялық сүйелдер шұңқыр тәрізді, оның 
түбінде папиллярлы өсінділер көрінеді. Олар ауырсынуды тудырады, 
осылайша жүруді қиындатады. Инфекция қоғамдық орындарда жалаң аяқ 
жүру кезінде пайда болады: моншалар, бассейндер және т. б. 

Ұшты сүйелдер – бұл жыныс аймағында гүлді қырыққабат түріндегі 
папиллярлы өсінділер. Олар өте ауыр. Инфекция жыныстық жолмен 
жүретіндіктен, оларды жыныстық жолмен берілетін сүйелдер деп те атайды. 
Сүйелдердің алдын алу үшін тері гигиенасына, микротраумалардың, 
кесектердің, абразиялардың және т. б. алдын алуға көп көңіл бөлу керек. 

Моллюсканың контагиозы-бұл теріге және кейде шырышты қабықтарға 
әсер ететін шешек тобының вирустарының бірі тудыратын вирустық 
инфекция. Таралу жолында және клиникалық көріністерде контагиозды 
моллюск сүйелдерге ұқсас. Ауру адамнан адамға науқаспен немесе оның 
жұқтырған заттарымен тікелей байланыс арқылы беріледі. Бөртпе дененің кез 
келген бөлігінде пайда болады, көбінесе магистраль мен аяқ-қолдарда 
локализацияланған [8]. 

 
3.5.10. Паразиттік тері аурулары 
 
Қышыма қышыма кенесі немесе қышудан болады. Кене ақшыл – сары 

түсті. Инфекция тұрмыстық заттар арқылы жүреді. Онда ол жұмыртқа 
салады, жол бойында ол өмір сүру үшін қажетті оттегінің енуіне, сондай-ақ 
жас адамдардың терінің бетіне шығуына арналған тесіктерді бұрғылайды. 
Инфекция сәтінен бастап қышыманың алғашқы белгілері пайда болғанға 
дейін 8-ден 12 күнге дейін созылады. Ауру түнде күшейетін және тырналу 
мен абразияның себебі болып табылатын қатты қышумен сипатталады. 

Кене қалдықтарының өнімдерімен улану нәтижесінде теріде ұсақ 
бөртпе пайда болады. Зақымдану орнында Мұқият зерттегенде, қисық 
сызықтар пайда болатын кененің қышыма жолдарын көруге болады. Бөртпе 
және қышу көбінесе саусақтардың арасындағы қатпарларда, шынтақ 

буындарының ішкі беттерінде, қолтықтардағы тері қатпарларында, кеуде 
қуысының бүйір беттерінде, ішкі жамбастарда, яғни терінің ең жұқа мүйізді 
қабатпен жабылған бөліктерінде көрінеді. 

Бас, мойын, жоғарғы арқа, табан аймағына әсер етпейді, бірақ бұл 
жерлерде кішкентай балаларда зақым болуы мүмкін. Тарақтардың 
нәтижесінде стафилококк және стрептококк инфекциясы қосылуы мүмкін, 
бұл пустулярлы аурудың пайда болуына ықпал етеді. Қышыманың алдын 
алудың негізгі шарты-науқастарды уақтылы анықтау және емдеу және 
оларды оқшаулау. Бөлмедегі тазалықты сақтау, таза кірді пайдалану, жеке 
гигиена ережелерін сақтау, әр келушіге қызмет көрсеткеннен кейін қолды 
жүйелі түрде жуу және уақтылы дезинфекциялау қажет. 

Педикулез – бұл әртүрлі биттерден туындаған жұқпалы ауру. Адамның 
терісінде бас, көйлек, жамбас биттері паразитке ұшырайды. Шаштараздарда 
бас биттері ‒ негізінен оксипиталды және уақытша аймақтарда 
паразиттенетін сұр түсті жәндіктер эпидемиологиялық маңызға ие. Биттер 
жұмыртқаларын қояды-шашқа мықтап жабысып, биттің шағуы үнемі қатты 
қышуды тудырады, нәтижесінде тарақтар пайда болады және қайталама 
инфекциялар пайда болады ‒ пиодерма. Шаштараздарда биттерді бір 
келушіден екіншісіне беру құралдар мен іш киімдер арқылы жүреді. 

Педикулездің пайда болуына қоғамдық және жеке гигиенаның болмауы 
ықпал етеді [8]. 

 
3.5.11.Саңырауқұлақ тері аурулары 
 
Саңырауқұлақ аурулары немесе микоздар – бұл саңырауқұлақтар 

тудыратын жұқпалы тері аурулары. Адамның саңырауқұлақ ауруларын 
жіктеу зақымдану тереңдігі мен қоздырғышына негізделген. Бұл 
классификацияға дерматомикоздардың төрт тобы кіреді. 

1. Кератомикоздар (Кебек тәрізді теміреткі); 
2.Дерматомикоздар (трихофития, микроспория, фавус, эпидермофития, 

рубромикоз, табан микозы); 
3. Кандидоз (үстіңгі шырышты қабықтардың, терінің, тырнақ біліктері 

мен тырнақтардың кандидозы, созылмалы жалпыланған кандидоз 
(грануломатозды), висцеральды кандидоз). 

Кератомикозы – бұл ауру, ол шын мәнісінде таңғалдырады жер үсті 
бөлімдері мүйіз қабатын эпидермис. 

Түрлі-түсті немесе кебек тәрізді лихен. Аурудың даму механизмі 
терінің жеке бейімділігі, терлеудің жоғарылауы, тердің химиялық құрамы, 
терінің қалыпты пиллингінің бұзылуы болып табылады. Тері аймақтарына 
зақым келген кезде қабыну емес сарғыш-қоңыр және қызғылт дақтар пайда 
болады. Олар мөлшерін біртіндеп ұлғайтуға және бір-біріне қосылуға бейім. 
Мұндай жағдайларда олар терінің кең аймақтарын алады. Дақтардың түсі 
уақыт өте келе өзгереді, қою-қоңыр болады немесе "сүт қосылған кофе" 
сияқты болады, сондықтан ауру түрлі-түсті лихен деп те аталады. 
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Дерматомикоздар кезінде  тері зақымданады. Аурудың атауы теріге 
әсер ететін саңырауқұлақтың атымен анықталады. 

Трихофития – күрделі саңырауқұлақ ауруы, ол теріні зақымдайды, шаш 
пен тырнақты да алады. Бұл аурудың қоздырғышы негізінен жануарлар 
болып табылады. Инфекция қоғамдық жерлерде жұқтырған адамдар мен 
жануарлардан, сондай-ақ шаштараздардағы, мектептердегі, 
балабақшалардағы, супермаркеттердегі және т. б. тұрмыстық заттар арқылы 
жүреді. 

Үстірт трихофитоз. Зақымдану ошақтары тегіс теріге, тырнақтарға 
және бастың түкті жерлеріне локализацияланған. Бастапқыда өлшемі 1-2 см 
болатын жалғыз ошақтар пайда болады, содан кейін көбею жүреді. Тері 
ақауларының контурлары анық емес. Бұл жағдайда ісіну, терінің қызаруы, 
ақ-сұр таразылардың пайда болуы байқалады. 

Созылмалы трихофитоз. Оксипиталды аймақта локализацияланған 
жұмсақ ошақтар нәзік пиллингті тудырады және шаштың сынуына әкеледі. 
Сондай-ақ, созылмалы трихофитоздың ошақтары бөкселерге, ішкі жамбасқа, 
төменгі аяққа, шынтақ пен білекке әсер етеді. Сыртқы жағынан олар айқын 
шекаралары жоқ қызғылт-көк пиллинг дақтарына ұқсайды. 

Терең трихофитоз (бас терісінің микозы). Болашақта өсетін және 
қабынатын айқын шекаралары бар қызғылт реңктің дөңгелек дақтары (3.10-
сурет). Шаш фолликулаларының негізінде супурация жүреді. Бұл процестер 
температураның жоғарылауымен, лимфа түйіндерінің ұлғаюымен бірге 
жүреді. 

 

  
 

3.10 сурет‒ Бас терісінің микозы 
 
Паразиттік сикоз-бұл сақал мен мұрт аймағындағы саңырауқұлақтың 

зақымдануы, онда терінің ісінуі мен қызаруы, өткір ауырсыну, тығыз ісік 
түйіндерінің пайда болуы байқалады (3.11-сурет). Бұл аурудың дамуының 
негізгі себебі-стафилококк инфекциясының шаш фолликулаларын жұқтыру. 
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Дерматомикоздар кезінде  тері зақымданады. Аурудың атауы теріге 
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пен тырнақты да алады. Бұл аурудың қоздырғышы негізінен жануарлар 
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Үстірт трихофитоз. Зақымдану ошақтары тегіс теріге, тырнақтарға 
және бастың түкті жерлеріне локализацияланған. Бастапқыда өлшемі 1-2 см 
болатын жалғыз ошақтар пайда болады, содан кейін көбею жүреді. Тері 
ақауларының контурлары анық емес. Бұл жағдайда ісіну, терінің қызаруы, 
ақ-сұр таразылардың пайда болуы байқалады. 

Созылмалы трихофитоз. Оксипиталды аймақта локализацияланған 
жұмсақ ошақтар нәзік пиллингті тудырады және шаштың сынуына әкеледі. 
Сондай-ақ, созылмалы трихофитоздың ошақтары бөкселерге, ішкі жамбасқа, 
төменгі аяққа, шынтақ пен білекке әсер етеді. Сыртқы жағынан олар айқын 
шекаралары жоқ қызғылт-көк пиллинг дақтарына ұқсайды. 

Терең трихофитоз (бас терісінің микозы). Болашақта өсетін және 
қабынатын айқын шекаралары бар қызғылт реңктің дөңгелек дақтары (3.10-
сурет). Шаш фолликулаларының негізінде супурация жүреді. Бұл процестер 
температураның жоғарылауымен, лимфа түйіндерінің ұлғаюымен бірге 
жүреді. 
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 3.11- сурет. Паразиттік сикоз. 
 
Микроспория (қоңырау құрты) – бұл адамдар мен жануарлардың 

жұқпалы тері ауруы (мысықтар, сирек иттер және т.б.). Микроспория ауруы 
бар адамдарда көбінесе бастың және терінің түкті бөлігі әсер етеді. Бас 
терісіндегі микроспориямен зақымданған кезде, шаш 4-6 мм биіктікте сынған 
және кесілген сияқты көрінетін фокус пайда болады, шаштың діңгектері 
саңырауқұлақ спораларының сұр-ақ жамылғысымен жабылған. Зақымдалған 
кезде теріде дөңгелек немесе сопақ, айқын анықталған дақтар пайда болады. 
Дақтың шетінде кішкентай түйіндермен, көпіршіктермен және қыртыстармен 
бейнеленген үздіксіз көтерілген ролик пайда болады. Дақтың орталық бөлігі 
бозғылт түске ие, бетінде кебек тәрізді пиллинг бар. 

Фавуспен (парша) тек адам ғана зақымданады. Инфекция 
саңырауқұлақтың ерекше түрімен байланыс арқылы (ұзақ уақыт бойы) 
немесе тұрмыстық заттар арқылы, науқас адамнан және сирек тышқандар 
мен мысықтардан туындайды. Негізінен саңырауқұлақ бастың шаш бөлігіне 
әсер етеді. 

Эпидермофития ‒ тері жабындылары зақымданалады . Инфекция ішек 
аймағында, қолтықта, аяқтар мен тырнақ пластиналарында 
локализацияланған. Инфекция жалпы ваннаны пайдалану кезінде, тұрмыстық 
заттар, іш киім, аяқ киім арқылы пайда болады. 

Рубромикоз (руброфития) ‒ табанға, алақанға, тегіс теріге, пушистый 
шаш пен тырнаққа әсер етеді. Инфекция науқас адаммен байланыста, жалпы 
тұрмыстық заттарды қолдану арқылы жүреді. 

Аяқтың микозы ‒ саңырауқұлақ ауруларының ең көп таралған түрі. 
Микозбен инфекция науқаспен ұзақ уақыт тығыз байланыста болған кезде, 
педикюр және маникюр кабинеттерінің қызметтерін пайдаланған кезде, 
ванналарда, душтарда, бассейндерде, спорт залдарында болады. Микоздың 
себептері: терлеудің жоғарылауы және аяқтың ластануы, аяқтың гигиенасын 
сақтамау, аяқтың қызып кетуі және гипотермия. 

Онихомикоз тырнақ пластиналарының патогендік саңырауқұлақтармен 
зақымдануы нәтижесінде дамиды. Инфекция науқастармен немесе 
саңырауқұлақ жұқтырған заттармен байланыста болады. 



146

Кандидоз-бұл кандидоз тұқымының ашытқы тәрізді 
саңырауқұлақтарынан туындаған теріге, шырышты қабықтарға және ішкі 
мүшелерге зақым келтіретін жұқпалы ауру. Кандидоз (қыдыру) сыртқы ғана 
емес, сонымен қатар ішкі органдарға да әсер етеді. Аурудың себебі болып 
табылады дрожжеподобные саңырауқұлақтар мекендейді ағзадағы әрбір 
адам. Көптеген факторлар саңырауқұлақтардың көбеюіне себеп болуы 
мүмкін: стресс, гормоналды фонның өзгеруі, созылмалы аурудың болуы, 
ылғалдылықтың жоғарылауы [8]. 

 
3.5.12. Саңырауқұлақ ауруларының алдын алу 
 
Саңырауқұлақ ауруларының алдын-алу, ең алдымен, қоғамдық 

орындарды үнемі тазалау мен дезинфекциялауды қамтиды: ванналар, 
бассейндер, спорт залдары, шаштараздар және т. б. 

Сондай-ақ, жеке гигиена ережелерін сақтау қажет: тек аяқ киіміңізді, 
киіміңізді, бас киімдеріңізді пайдаланыңыз; тек гигиеналық керек-
жарақтарды, оның ішінде тарақтарды, щеткаларды, тарақтарды 
пайдаланыңыз; жеке гигиенаны сақтаңыз, әсіресе аяқтарға, қолдарға назар 
аударыңыз; аяқтарды ұзақ уақыт ылғалдандырмаңыз; аяқтың, қолдың қатты 
салқындауына және қызып кетуіне жол бермеңіз; микро жарақаттардан аулақ 
болыңыз. 

Саңырауқұлақ ауруларының алдын алу үшін инфекцияларға 
төзімділікті арттыру маңызды: қатаю, витаминді-минералды кешендерді 
қабылдау және т.б. [8]. 

 
3.5.13. Себорея 
 
Себорея – ерінің май бездері функцияларының жүйке және 

нейроэндокринді реттелуінің бұзылуы салдарынан сал бөлінуінің күшеюінен 
туындаған терінің ауыр жағдайы (3.12-сурет). 

 

 
 

3.12- сурет. Себорея 
 
Құрғақ, майлы және аралас себореяны бөліңіз. 
Құрғақ себорея құрғақ теріге ұқсайды, бірақ май көп мөлшерде 

шығарылады. Ол тұтқыр және май бездерінен жақсы бөлінбейді, сондықтан 
эпидермистің жоғарғы қабаттары маймен майланбайды және құрғақ көрінеді. 
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көбеюі көбінесе бет пен бас терісінде байқалады. Нәтижесінде тері 
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себореяның ұзақ ағымы алопециямен бірге жүруі мүмкін. Майлы себореяның 
жеңіл түрі, мұрынға және мұрын тәрізді жерлерге аз мөлшерде қабынбайтын 
безеулер жиі кездеседі, бұл норма деп саналады. 

Аралас себорея кезінде терінің бір бөлігінде құрғақ және майлы 
себорея белгілері байқалуы мүмкін [8]. 

 
3.5.14. Безеу ауруы 
 
Безеу ‒ бұл май бездері мен шаш фолликулаларының бітелуіне және 

қабынуына байланысты тері ауруы. 
Безеулер әдетте бет, мойын, кеуде, артқы және иықтарда пайда болады 

және ұзақ уақыт өтпеуі мүмкін. Көбінесе жасөспірімдер безеуден зардап 
шегеді. Бұл әртүрлі дәрежеде көрінуі мүмкін, кейбір жағдайларда аурудан 
кейін тыртықтар пайда болады. 

Безеудің пайда болуына әкелетін негізгі факторлар: 
1.Фолликулалық гиперкератоз ‒ май бездері мен шаш 

фолликулаларының сағаларындағы эпителийдің қалыңдауы. 
2. Май безінің мөлшерін ұлғайту. 
3. Майдың шамадан тыс түзілуі және оның химиялық өзгеруі 

құрамын. 
4. Безеу бактериялары мен басқа Микроағзаларді белсендіру. 

Бактериялар майды қабынуды тудыратын май қышқылдарына ыдыратады. 
Бактериялар оттексіз жағдайда дамиды, сондықтан олар комедондармен 
бітелген шаш фолликулаларында белсенді көбейеді. 

Даму сатысына, сондай-ақ басқа факторларға байланысты безеудің 
бірнеше түрі бөлінеді: 

Комедондар-майлы бездің тығыз маймен араласқан өлі тері 
жамылғыларымен бітелуінен пайда болатын қабынбайтын элементтер. 

Папула – диаметрі 5 мм-ге дейін қызыл түсті «көтерілген»  қатты 
қабыну элементтері. 

Пустулалар – бұл іріңді түзілімдер. Олар жоғарғы жағында ақ ірің бар 
қызыл қабыну элементтері. 

Түйіндер – диаметрі 5 мм-ден асатын, тері бетінің астында орналасқан 
және одан сәл көтерілген қатты ауырсынатын қабыну түзілімдері. Олар шаш 
фолликулаларының ішіндегі тері секрециясының жинақталуы нәтижесінде 
пайда болады. 
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Кисталар – бұл терінің астындағы іріңді, қабыну түзілімдері. Киста 
жойылғаннан кейін тыртық пайда болуы мүмкін [8]. 

 
3.5.15. Дерматит 
 
Дерматит – бұл әртүрлі тітіркендіргіштердің әсеріне терінің қабыну 

реакциясында көрінетін ауру. Әдетте дерматит бөртпе, безеу, безеу, қызару, 
экзема және т. б. дерматит түрлері: 

Контактілі дерматит – бұл теріге тітіркендіргіш фактордың әсерінен 
пайда болатын тері аймағының қабынуы. Осылайша, байланыс дерматиті тек 
тітіркендіргішпен байланысқан жерде пайда болады. 

Аллергиялық дерматит – бұл дененің кез-келген аллергенге реакциясы, 
ол теріде бөртпелердің пайда болуымен көрінеді. Көбінесе аллергиялық 
дерматит белгілі бір дәрежеде аллергияға бейім адамдарда пайда болады. 
Аллергиялық дерматиттер байланыс болып табылады – тері аллергенмен 
байланысқан кезде қабыну пайда болады және байланыссыз болады-егер 
терінің зақымдануы ауадағы аллергенге реакция болса. 

Атопиялық дерматит – бұл терінің күрделі генетикалық анықталған 
қабыну зақымдануы. Аурудың созылмалы ағымы бар. Ересектердегі 
атопиялық дерматит экзема немесе нейродермит, балаларда диатез деп те 
аталады. Көбінесе атопиялық дерматит ерте жаста дамиды, кейде ол 
жоғалады, кейбір жағдайларда ол өмір бойы бірге жүруі мүмкін. 

Себореялық дерматит ‒ бұл майдың мөлшерінің жоғарылауымен және 
сапасының нашарлауымен байланысты терінің қабыну ауруы (3.13-сурет). 
Көбінесе бұл ауру қалың немесе сұйық себореямен ауыратын адамдарда 
байқалады. 

Себореялық дерматит дененің және бастың май бездері дамыған 
жерлеріне әсер етеді ‒ бас терісінің шекаралары, маңдай, бет, назолабиалды, 
аксиларлы, мойын, ішек және құлақ қатпарлары, артқы және кеуде. 
Себореялық дерматиттің жұмсақ немесе бастапқы түрі әдетте қайызғақ 
болып саналады. 

Аурудың пайда болуына себеп болатын факторлар: себорея, семіздік, 
гормоналды бұзылулар, қоршаған ортаның әсері, алкоголизм, жүйке 
жүйесінің аурулары, эпилепсия, стресс.  

 

 
 

 3.13- сурет. Себореялық дерматит 



149

Кисталар – бұл терінің астындағы іріңді, қабыну түзілімдері. Киста 
жойылғаннан кейін тыртық пайда болуы мүмкін [8]. 

 
3.5.15. Дерматит 
 
Дерматит – бұл әртүрлі тітіркендіргіштердің әсеріне терінің қабыну 

реакциясында көрінетін ауру. Әдетте дерматит бөртпе, безеу, безеу, қызару, 
экзема және т. б. дерматит түрлері: 

Контактілі дерматит – бұл теріге тітіркендіргіш фактордың әсерінен 
пайда болатын тері аймағының қабынуы. Осылайша, байланыс дерматиті тек 
тітіркендіргішпен байланысқан жерде пайда болады. 

Аллергиялық дерматит – бұл дененің кез-келген аллергенге реакциясы, 
ол теріде бөртпелердің пайда болуымен көрінеді. Көбінесе аллергиялық 
дерматит белгілі бір дәрежеде аллергияға бейім адамдарда пайда болады. 
Аллергиялық дерматиттер байланыс болып табылады – тері аллергенмен 
байланысқан кезде қабыну пайда болады және байланыссыз болады-егер 
терінің зақымдануы ауадағы аллергенге реакция болса. 

Атопиялық дерматит – бұл терінің күрделі генетикалық анықталған 
қабыну зақымдануы. Аурудың созылмалы ағымы бар. Ересектердегі 
атопиялық дерматит экзема немесе нейродермит, балаларда диатез деп те 
аталады. Көбінесе атопиялық дерматит ерте жаста дамиды, кейде ол 
жоғалады, кейбір жағдайларда ол өмір бойы бірге жүруі мүмкін. 

Себореялық дерматит ‒ бұл майдың мөлшерінің жоғарылауымен және 
сапасының нашарлауымен байланысты терінің қабыну ауруы (3.13-сурет). 
Көбінесе бұл ауру қалың немесе сұйық себореямен ауыратын адамдарда 
байқалады. 

Себореялық дерматит дененің және бастың май бездері дамыған 
жерлеріне әсер етеді ‒ бас терісінің шекаралары, маңдай, бет, назолабиалды, 
аксиларлы, мойын, ішек және құлақ қатпарлары, артқы және кеуде. 
Себореялық дерматиттің жұмсақ немесе бастапқы түрі әдетте қайызғақ 
болып саналады. 

Аурудың пайда болуына себеп болатын факторлар: себорея, семіздік, 
гормоналды бұзылулар, қоршаған ортаның әсері, алкоголизм, жүйке 
жүйесінің аурулары, эпилепсия, стресс.  

 

 
 

 3.13- сурет. Себореялық дерматит 

 
Шаштараздарда дерматиттің алдын алу үшін тарақтарды, щеткаларды 

және басқа құралдарды үнемі дезинфекциялау керек[8]. 
 
3.5.16.Таксидермия 
 
Таксидермия ағзаға ауа, тамақ, инъекция арқылы енуі мүмкін белгілі 

бір тітіркендіргіш аллергендерге әсер еткеннен кейін пайда болуы мүмкін. 
Токсидермия кейбір созылмалы аурулар мен дәрі-дәрмектерді ұзақ қабылдау 
аясында дамуы мүмкін. 

Токсикодерманың бұл түрінің ең көп таралған себебі ‒ дәрі-дәрмектер. 
Бұл жағдайда дәрілік токсидермия барлық аурулардың 5% -60% жағдайында 
кездеседі. Токсидермияның арандатушылары антибиотиктер, 
антиспазмодиктер, есірткі заттар, ауырсынуды басатын дәрілер және т. б. 

Токсикодерманың таралуы бойынша екінші орынды тамақ аллергиясы 
алады. Бұл жағдайда аллергендер балық, бал, құлпынай, цитрус жемістері, 
жұмыртқа және басқа да жоғары аллергенді тағамдар болуы мүмкін. 
Таксидермия ас қорыту жүйесіне әртүрлі эмульгаторлар мен бояғыштарды 
енгізгенде мүмкін,олар көбінесе тағамға қосылады [8]. 

 
3.5.17. Уртикария 
 
Уртикария – бұл қышу мен ангиоэдеманың дамуымен сипатталатын 

аурулар тобы. Уртикария кез-келген ынталандыруға аллергиялық реакция 
болуы мүмкін немесе аурудың көріністерінің бірі болып табылады. 

Шаштаразда клиентпен жұмыс істеу кезінде аллергиялық реакцияға 
тест жүргізу қажет. Егер бар болса, жаңа препараттарды қолданған кезде 
сынақ жүргізу керек, атап айтқанда, локте немесе иықтың ішкі бөлігіндегі 
теріге аз мөлшерде өнім жағыңыз. Егер 20-30 минуттан кейін дабыл белгілері 
болмаса (қызару, ісіну, қышу, бөртпе), сіз құралды қолдана аласыз[8].  

 
3.5.18. Экзема 
 
Экзема-бұл жұқпалы емес сипаттағы терінің өткір және созылмалы 

қабыну ауруларының кең спектрі, қышу, қызару, қабыну және бөртпе. 
Экзема терінің кез-келген жерінде пайда болуы мүмкін, бірақ көбінесе 

қолдардағы экзема және бетіндегі экзема болады. Проблемалық жерде тері 
қызарады, ісінеді, көптеген көпіршіктер пайда болады. Кейінірек ылғал 
эрозиялар пайда болады, содан кейін қабыршақты қыртыстар пайда болады. 
Экземадан зардап шеккен жерлерде науқастар қатты қышу мен жану сезімін 
сезінеді. 

Экземаны тудыруы мүмкін: ішкі факторлар – иммунитеттің төмендеуі, 
аллергиялық реакцияларға бейімділік, эндокриндік бұзылулар, иммунитеттің 
төмендеуі, стресс; сыртқы факторлар: температураға әсер ету (гипотермия), 
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механикалық (үйкеліс), түрлі химиялық заттар (соның ішінде косметика), 
тамақ өнімдері[8]. 

3.5.19. Псориаз 

Псориаз ‒ бұл созылмалы қабыну тері ауруы. Бұл генетикалық ауру, 
көзге көрінетін папула немесе қызғылт-қызыл бляшкалардың тән түзілімдері 
түрінде көрінеді, олардың беті қабыршақтанып, таразымен жабылған. Ауру, 
әдетте, қатты қышу мен ауырсынумен бірге жүреді, бұл науқастарға 
физикалық және моральдық жағынан азап шегеді. Псориаз бөртпелері 
дененің кез-келген бөлігінде пайда болуы мүмкін, бірақ көбінесе олар бас 
терісіне, шынтаққа және науқастың қолына локализацияланған. 

Псориаздың нақты себептері әлі анықталған жоқ, бірақ олар келесі 
факторларға байланысты болуы мүмкін: 

- иммундық қорғаныстың төмендеуі;
- эпителийдің шамадан тыс жасушалық бөлінуі, бұл бляшкалардың

пайда болуына және терінің беткі қабатының қатты пиллингіне әкеледі; 
- тұқым қуалайтын бейімділік;
- күшті эмоционалды жүктеме және стресс және т. б.

3.5.20. Алопеция 

Алопеция ‒ бұл шаштың түсуімен сипатталатын ауру, яғни басындағы 
шаштың ішінара немесе толық жоғалуы. Алопеция бірнеше түрге бөлінеді, 
бірақ олардың ең көп тарағандары екеуі: фокустық және андрогенетикалық. 

Фокальды (ұя салатын) алопеция ‒ тамыр жүйесінің жасушаларының 
зақымдалуына байланысты шаштың патологиялық түсуімен сипатталады. Ұя 
салатын алопеция кезінде шаштың түсуі шаш сызығы бар дененің кез-келген 
бөлігінде байқалады (3.14-сурет). Ұя салатын алопеция, әдетте, шаштың 
дөңгелек ошақтарынан басталады. Ұя салатын алопецияның дамуында 
аутоиммундық механизм мен генетикалық бейімділік рөл атқарады деп 
болжанады. 

 3.14 –сурет. Ошақтық алопеция 

Зақымдану аймағына байланысты алопецияның келесі түрлері бөлінеді: 
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механикалық (үйкеліс), түрлі химиялық заттар (соның ішінде косметика), 
тамақ өнімдері[8]. 

    
3.5.19. Псориаз 
 
Псориаз ‒ бұл созылмалы қабыну тері ауруы. Бұл генетикалық ауру, 

көзге көрінетін папула немесе қызғылт-қызыл бляшкалардың тән түзілімдері 
түрінде көрінеді, олардың беті қабыршақтанып, таразымен жабылған. Ауру, 
әдетте, қатты қышу мен ауырсынумен бірге жүреді, бұл науқастарға 
физикалық және моральдық жағынан азап шегеді. Псориаз бөртпелері 
дененің кез-келген бөлігінде пайда болуы мүмкін, бірақ көбінесе олар бас 
терісіне, шынтаққа және науқастың қолына локализацияланған. 

Псориаздың нақты себептері әлі анықталған жоқ, бірақ олар келесі 
факторларға байланысты болуы мүмкін: 

- иммундық қорғаныстың төмендеуі; 
- эпителийдің шамадан тыс жасушалық бөлінуі, бұл бляшкалардың 

пайда болуына және терінің беткі қабатының қатты пиллингіне әкеледі; 
- тұқым қуалайтын бейімділік; 
- күшті эмоционалды жүктеме және стресс және т. б. 
 
 
3.5.20. Алопеция 
 
Алопеция ‒ бұл шаштың түсуімен сипатталатын ауру, яғни басындағы 

шаштың ішінара немесе толық жоғалуы. Алопеция бірнеше түрге бөлінеді, 
бірақ олардың ең көп тарағандары екеуі: фокустық және андрогенетикалық. 

Фокальды (ұя салатын) алопеция ‒ тамыр жүйесінің жасушаларының 
зақымдалуына байланысты шаштың патологиялық түсуімен сипатталады. Ұя 
салатын алопеция кезінде шаштың түсуі шаш сызығы бар дененің кез-келген 
бөлігінде байқалады (3.14-сурет). Ұя салатын алопеция, әдетте, шаштың 
дөңгелек ошақтарынан басталады. Ұя салатын алопецияның дамуында 
аутоиммундық механизм мен генетикалық бейімділік рөл атқарады деп 
болжанады. 

 

  
 3.14 –сурет. Ошақтық алопеция 

 
Зақымдану аймағына байланысты алопецияның келесі түрлері бөлінеді: 

Шектеулі формасы бастың шаш бөлігіндегі шаштың бір немесе 
бірнеше айқын дөңгелек ошақтарымен сипатталады. 

Субтоталды форма ‒ бас терісінің терісінде шаштың жартысына жуығы 
жоқ. Шаштың түсу ошақтары бастың шаш өсуінің шеткі аймағында немесе 
тек бастың артқы жағында немесе фронтальды-уақытша аймақта орналасқан. 

Жалпы пішін– бүкіл бас терісіндегі шаштың толық жоғалуы. 
Әмбебап пішін – шаш басына да, денеге де, аяқ-қолдарға да түседі. 
Андрогенетикалық алопеция-бұл ерлердегі таз ауруының ең көп 

таралған түрі және таз ауруының барлық жағдайларының шамамен 95%. 
Бастапқы кезеңде шаш фронтальды-париеталды, содан кейін жоғарғы және 
тәждік жерлерде жұқарады. Окситальды және уақытша аймақтар жеткілікті 
тығыздықты сақтайды. 

Андрогенетикалық алопеция-бұл андрогендердің шаштың түсуіне 
генетикалық бейімділігі бар адамдардың шаш фолликулаларына ұзақ әсер 
етуінің салдары. 

 
3.5.21.Инфекциямен күресу әдістері 
 
Дезинфекция – бұл патогендік микробтардың жойылуын қамтамасыз 

ететін шаралар. Микробтар ‒ бұл вирустар, бактериялар, споралар. Олар 
клиенттің аяқтарының, шебердің қолының терісіне, құралдарға, сондай-ақ 
кабинеттегі жұмыс беттеріне бейімделе алады. 

Шаштараз құралдарын дезинфекциялау әдістері: 
Физикалық тазарту ‒ бұл құрылғыларды жоғары температурада өңдеу, 

кальцийлеу, қайнату, ультрадыбысты қолдану. 
Шаштараз құрылғыларындағы микроағзалардың санын азайту арқылы 

беткі ластануды механикалық жолмен алып тастайды. Инфекцияның көрінісі 
патогеннің дозасына байланысты, сондықтан механикалық дезинфекция 
тазартудың тиімді әдісі болуы мүмкін. 

Химиялық әдіс үшін күшті әсері бар химиялық ерітінділер қажет. 
Шаштараз құралдарын дезинфекциялау келесі кезеңдерден тұрады: 
1-кезең – дезинфекциялау. Міндетті қадам, оны өткізіп жіберіп, 

құрылғыларды өңдеу кезінде инфекцияның таралу қаупіне жол беріледі. 
Шаштараз құралдарын зарарсыздандыру вирустарды, саңырауқұлақтарды, 
Микроағзалар мен бактерияларды жоюға мүмкіндік береді. 

2-кезең – тазарту. Бұл қадамда қан, тері бөлшектері және басқа да 
ластаушы заттар жуылады. Сіз арнайы ерітінділерді қолдана отырып, 
механикалық (діріл, щеткамен) және химиялық жолмен тазалай аласыз. 
Тазалаусыз кір стерилизаторда болады және құрылғыларға жабысады, бұл 
олардың сипаттамаларына әсер етеді. 

3-кезең – зарарсыздандыру. Шаштараз құралдарын дезинфекциялау 
стерилизациядан ерекшеленеді, өйткені бірінші жағдайда барлық 
бактериялар өлмейді. Стерилизация барлық микробтарды олардың даму 
сатысына, соның ішінде спораларға қарамастан жояды. Стерильдеу әдістері: 
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1.Құрғақ зарарсыздандыру құралдарды зарарсыздандырудың ең көне 
әдісі болып саналады. Бұл құрылғы үй пешінің принципі бойынша жұмыс 
істейді: құралдары бар науа 180 градусқа дейін қызады және бұл күйде кем 
дегенде бір сағат болады. Бірақ температура микробтарды өте баяу өлтіреді, 
ол споралар үшін тиімді, бірақ сіңірде 10-11 сағаттан кейін ғана. Осы себепті, 
мұндай құрылғыдағы құралдар қолөнер пакеттеріне немесе керамикалық 
паллетке орналастырылады. 

2. Шаштараз құралдарын дезинфекциялаудың ең заманауи әдісі ‒ 
автоклавтау. Бұл әдіс өте жұмсақ, өйткені құралдар аз қызады және түтіккен. 

Автоклавтау – шаштараз құралдарын зарарсыздандырудың тамаша 
тәсілі. Қысыммен бу барлық спораларды жояды, тазаланатын құрылғыларға 
енеді, тіпті олар оралған болса да, зарарсыздандырылған заттармен реакция 
жасамайды. Құрылғы төмен температураны (110-134 градус) және қысымды 
(0,8-3,5 бар) сақтайды, соның арқасында процестің өзі аз уақытты алады 
(жарты сағаттан аспайды). 

Автоклавтаудың көптеген артықшылықтары бар, кемшіліктері де бар. 
Тазартылған су қажет, бу белгілі бір жағдайларда конденсатқа айналады, бұл 
металл құралдардың тот басуына әкеледі. Бұл әдісті жоғары температураға 
тұрақсыз пластмассалар мен полимерлер үшін қолдануға болмайды. 

Көбінесе шаштараздарда УК стерилизаторлары құралдарды 
дезинфекциялау үшін қолданылады. Әрине, ультракүлгін сәуле 
бактерияларды жояды, бірақ бетті тазаламайды. Мұндай құрылғыларда тек 
зарарсыздандырылған құралдарды сақтау ұсынылады. 

 
3.6. Гигиеналық талаптар 
 
3.6.1. Қол гигиенасы 
 
Гигиена ‒ денсаулық туралы ғылым, адамның денсаулығын сақтау 

үшін қолайлы жағдайлар жасау, еңбек пен демалысты дұрыс ұйымдастыру, 
аурулардың алдын алу туралы ғылым. Оның мақсаты ‒ өмір мен еңбек 
жағдайларының адам денсаулығына әсерін зерттеу, аурулардың алдын алу, 
адамның өмір сүруінің оңтайлы жағдайларын қамтамасыз ету, оның 
денсаулығы мен ұзақ өмір сүруін сақтау. Гигиена аурудың алдын-алудың 
негізі болып табылады. 

Гигиенаның негізгі міндеттері – сыртқы ортаның адамдардың 
денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігіне әсерін зерттеу; гигиеналық 
нормаларды, сыртқы ортаны сауықтыру және зиянды әсер ететін 
факторларды жою жөніндегі ережелер мен іс-шараларды ғылыми негіздеу 
және әзірлеу; денсаулықты және физикалық дамуды жақсарту, жұмысқа 
қабілеттілікті арттыру мақсатында гигиеналық нормативтерді, ережелер мен 
іс-шараларды ғылыми негіздеу және әзірлеу. 

Шаштараз арқылы аурудың таралуын болдырмау үшін шаштараз 
гигиеналық талаптарды сақтау керек. Егер тері мен шаштың жұқпалы 
аурулары анықталса, шаштараз қлиентті қабылдауға құқылы емес, бірақ оған 
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1.Құрғақ зарарсыздандыру құралдарды зарарсыздандырудың ең көне 
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Гигиенаның негізгі міндеттері – сыртқы ортаның адамдардың 
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факторларды жою жөніндегі ережелер мен іс-шараларды ғылыми негіздеу 
және әзірлеу; денсаулықты және физикалық дамуды жақсарту, жұмысқа 
қабілеттілікті арттыру мақсатында гигиеналық нормативтерді, ережелер мен 
іс-шараларды ғылыми негіздеу және әзірлеу. 

Шаштараз арқылы аурудың таралуын болдырмау үшін шаштараз 
гигиеналық талаптарды сақтау керек. Егер тері мен шаштың жұқпалы 
аурулары анықталса, шаштараз қлиентті қабылдауға құқылы емес, бірақ оған 

сыпайы түрде дерматологпен кеңесуге кеңес беруі керек. Шаштараз арқылы 
аурулардың берілуі, егер шаштараз тазаланбаған құралдармен жұмыс істесе, 
сол кірді қайта қолданса және клиентпен жұмыс аяқталғаннан кейін 
қолдарын жумаса ғана мүмкін болады. 

Қолды гигиеналық өңдеу оның қол арқылы таралуының алдын алу 
мақсатында беттік – патогенді немесе шартты – патогенді микрофлораны 
жоюды немесе жоюды қамтамасыз етеді. Емдеу қолды үнемі жуып, 
дезинфекциялық заттарды (тері антисептиктерін) қолдануды қамтиды. 

Қолды кәдімгі жуу кірді және өтпелі микрофлораны жоюды 
қамтамасыз етеді клиентпен физикалық байланысқа дейін және одан кейін 
қолды мұқият жуу арқылы жүзеге асырылады. Екі рет жуу керек, өйткені бұл 
жағдайда тиімділік 65-70% құрайды (бір рет – 40 %). Сұйық сабынды бір 
реттік диспенсерлерде қолданған дұрыс. 

Егер кездейсоқ кесу немесе сызаттар пайда болса, жараны дереу өңдеп, 
зақымдалған саусаққа резеңке саусақ салыңыз. 

Шаштаразда әртүрлі химиялық заттар қолданылады: қышқылдар, 
сілтілер, бояулар. Химиялық заттарға ұзақ уақыт әсер ету қол терісінің 
күйіне зиянды әсер етеді, сондықтан гигиеналық ережелерді сақтамау 
дерматит, экзема сияқты ауруларға әкелуі мүмкін. 

Тырнақтардың астындағы теріні таза ұстау өте маңызды, өйткені бұл 
жерлерде кірдің, микробтардың және т.б. максималды мөлшері жиналады. 
тырнақтарды үнемі жуып, мезгіл-мезгіл кесіп, тырнақ аймағының астына 
мұқият тазарту керек. 

 
3.6.2. Жабдықтарды, шаштаразды пайдалану кезіндегі санитарлық 

ережелер 
 
Үй-жайларды ылғалды жинау (едендерді, жиһаздарды, жабдықтарды, 

терезе алды тақтайларын, есіктерді сүрту) жуу және дезинфекциялау 
құралдарын немесе бір мезгілде жуу және дезинфекциялау әсері бар 
құралдарды пайдалана отырып, күніне кемінде екі рет (оның ішінде жұмыс 
аяқталғаннан кейін) жүзеге асырылуы тиіс. 

Негізгі және қосалқы үй-жайларды, сондай-ақ санитарлық тораптарды 
жинау үшін жеке жинау мүкәммалы бөлінуі тиіс. Жинау мүкәммалы 
(шелектер, тазылар, шүберектер, швабралар) Үй-жайлар мен жинау 
жұмыстарының түрлері көрсетіле отырып таңбаланады, қатаң түрде мақсаты 
бойынша пайдаланылады, өңделеді және арнайы бөлінген үй-жайда (немесе 
шкафтарда) сақталады. Жинау аяқталғаннан кейін мүкәммалды жуу және 
дезинфекциялау құралдарымен өңдейді және кептіреді. 

Аптасына кемінде бір рет барлық үй-жайларда әкімшілік бекіткен 
кестеге сәйкес күрделі тазалау жүргізілуі тиіс. Жалпы тазарту кезінде 
қабырғалар, едендер, юбка тақталары, есіктер, терезелер, жиһаздар мен 
жабдықтар жуылады және дезинфекциялық ерітінділермен өңделеді. 

Әрбір келушіге қызмет көрсету кезінде тек таза киімді пайдалану 
керек. Пайдаланылған жамылғы киім шашпен, шаңмен, тері таразыларымен, 
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микробтармен ластанған. Егер жамылғы киім қайта тұтынылса, онда ондағы 
патогендік микробтар келушілерге терінің, шаштың және тырнақтың әртүрлі 
ауруларын тудыруы мүмкін. Сондықтан шаштаразда үнемі таза қарасора, 
майлықтар мен сүлгілер болуы керек. 

Таза және лас жамылғыларды бір сөреде сақтауға қатаң тыйым 
салынады, өйткені бұл келушілер арасында тері ауруларының таралуына 
ықпал етуі мүмкін. Сондықтан пайдаланылған киім-кешекті қосалқы үй-
жайға өткізеді, онда оны тығыз жабылатын қақпағы бар бактарда немесе 
жәшіктерде сақтайды. Кір жуу орнына жіберер алдында дымқыл киім-
кешекті қосалқы үй-жайда немесе лас киім-кешекті сақтауға арналған 
қоймада арнайы кептіргіштің көмегімен немесе электр кептіру шкафында 
кептіру керек. 

Кір жууға жіберілген заттарды жабысқақ қиылған шаштардан мұқият 
тазалау керек. Мұны шаңсорғыштардың көмегімен жасау өте ыңғайлы. 
Шаштараздарға арналған кір жуу кір жуу орындарында міндетті түрде 
қайнатумен және келесі үтіктеумен арнайы технология бойынша жүзеге 
асырылады, бұл кірді тиімді дезинфекциялауға кепілдік береді. 

 
3.7. Жазатайым оқиғалар кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық 

көмек 
 
3.7.1. Гемостатикалық құралдар 
 
Гемостатикалық агенттер ‒ әсер ету механизмі қанның коагуляциясын 

тездетуге бағытталған дәрі-дәрмектер тобы. Бұл препараттар науқастың 
денесіне жергілікті түрде әсер етуі мүмкін, зардап шеккен аймақтағы қан 
ағымын азайтады немесе ондағы тромбозды тездетеді, сонымен қатар жүйелі 
түрде бүкіл қан ағымында тромбоздың белсенділігін арттырады. Ең 
кішкентай қан тамырлары жараланған кезде қан кетуді арнайы құралдардың 
көмегімен тоқтатуға болады. 

1. Кең таралған құрал ‒ 3-6% концентрациядағы сутегі асқын тотығы, 
бірақ ол қанды өте баяу тоқтатады. 

2. Алюминий алюминийі қарындаш түрінде шығарылады, бірақ бұл 
формада алюминийді қолдануға болмайды, өйткені әртүрлі аурулар 
осылайша берілуі мүмкін. Жақсы ерітінді дайындауға квасцов бұл сутегі 
тотығы. Бұл үшін тұтқыр қалам үгітеді ұнтақ және аз мөлшермен ұйықтап 3-
6%-ті тотығы ерітіндісі. Алюминий бөтелкенің түбінде алюминий 
түйірлерінің белгілі бір мөлшері қалғанша қосылады ‒ дайындалған ерітінді 
қанық болады. Ерітіндіні тығыны тығыз кептелген қара құтыда сақтау керек. 

 
3.7.2. Дезинфекциялық құралдар 
 
Қазіргі уақытта антисептиктер мен дезинфекциялық құралдар ретінде 

әртүрлі химиялық сыныптарға жататын көптеген заттар қолданылады. 
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майлықтар мен сүлгілер болуы керек. 

Таза және лас жамылғыларды бір сөреде сақтауға қатаң тыйым 
салынады, өйткені бұл келушілер арасында тері ауруларының таралуына 
ықпал етуі мүмкін. Сондықтан пайдаланылған киім-кешекті қосалқы үй-
жайға өткізеді, онда оны тығыз жабылатын қақпағы бар бактарда немесе 
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3.7. Жазатайым оқиғалар кезіндегі дәрігерге дейінгі медициналық 

көмек 
 
3.7.1. Гемостатикалық құралдар 
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3.7.2. Дезинфекциялық құралдар 
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стакан су ішу керек (артық емес). 

Дезинфекциялық құрал қорғалмаған теріге тиген жағдайда 
зақымданған жерді дереу таза сумен жуу қажет. 
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Кез келген препарат көзге түскен кезде оларды дереу бірнеше минут 
бойы су ағынымен шайыңыз. 

Күйік-жергілікті жылу, химиялық, электрлік және радиациялық 
әсерлерден туындаған тіндердің зақымдануы. 

Әсер ету түріне байланысты күйіктер жылу, химиялық, сәулелік, 
электрлік, жарық және күн болып бөлінеді. 

Күйік кезінде алғашқы көмек: 
Күйіктің қызуы әртүрлі бағытта және тіндерге терең таралмауы үшін 

күйдірілген аймақты сумен салқындатыңыз. Салқындату ауырсынуды 
жеңілдетуге де көмектеседі. 

- Термиялық күйік кезінде 10 минут, химиялық күйік кезінде - 20 минут 
салқындатыңыз. Тым ауыр күйіктерді жүрек-өкпе реанимациясы басталғанға 
дейін дереу салқындату керек. 

- Кез-келген тар киімді, сондай-ақ сағаттарды, білезіктерді, белдіктерді, 
ожерельдерді немесе сақиналарды алып тастаңыз, әйтпесе ісіну пайда болған 
кезде олардан құтылу әлдеқайда қиын және ауыр болады. 

- Күйікті таңу материалымен немесе бұрын пайдаланылмаған пластик 
пакетпен жабу. 

- Ешқашан теріге жабысқан киімді шешпеңіз. Қажет болса, өртенген 
аймақтың айналасында жабыспаған киімді кесіңіз, бірақ оны қатайтпаңыз, 
өйткені сіз үлкен зақым келтіріп, күйген етке оңай зақым келтіре аласыз. 

- Ешқандай блистерді ашпаңыз, теріні қабыршақтамаңыз. Әйтпесе, 
күйік орнында инфекция және емделу кезінде тыртықтар пайда болуы 
мүмкін. 

- ешқандай май, жақпа май мен лосьондарды қолдануға болмайды. 
- Күйік орнына жабысқақ сылақтарды қолданбаңыз: патчты жыртып, 

теріні қабыршақтауға болады. 
Естен тану ‒ ми қан ағымының уақытша бұзылуынан туындаған 

сананың қысқа мерзімді жоғалуы, бұған дейінгі негізгі фактор артериялық 
қысымның төмендеуі болып табылады. Синкоп нәтижесінде пайда болуы 
мүмкін: қорқыныш, эмоционалды стресс, қатты ауырсыну, қан кету, 
жүктілік, дене жағдайының күрт өзгеруі (көлденеңінен тік) және т. б. 

Естен тану кезіндегі алғашқы көмек: 
- Талманың пайда болу факторын жою (бар болса). Адамды 

көпшіліктен, жақын немесе көп бөлмеден шығарыңыз, адамды көлеңкеге 
өткізіңіз. Бөлмеге таза ауа ағынын қамтамасыз ету үшін терезені ашыңыз. 

- Таза ауаның келуін. Киімді, тығыз жағаны, галстук, бюстгальтер, 
белдікті ашыңыз. 

- Импульсті мойынға екі саусағыңызбен сезіңіз (каротид артериясының 
проекциясында) және тыныс алуды тыңдаңыз. Олардың бар екеніне көз 
жеткізгеннен кейін, сіз жәбірленушіні сезімге жеткізуге тырысуыңыз керек: 
жүрекшелерді, вискиді, саусақтарды ысқылаңыз, бетіне сәл жағыңыз, 
адамның бетін суық сумен шашыратыңыз, мұрыннан 1-2 см аммиак (аммиак) 
малынған мақта жүнін немесе шарфты мұрынға әкеліңіз. 
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- Егер тыныс алу және импульс болмаса, жүрек-өкпе реанимациясын 
бастау керек ‒ жанама жүрек массажы және жасанды тыныс алу ("ауыз-
ауыз"). 

Адам электр тогымен зақымданған жағдайда зардап шегушіні токтан 
босату шараларын қабылдау және оған дереу алғашқы көмек көрсетуге кірісу 
қажет. Адамды токтың әсерінен мүмкіндігінше тез босату керек, бірақ сақтық 
шараларын сақтау керек. Кернеудегі адамға жанасу қауіпті және құтқару 
жұмыстарын жүргізу кезінде осы жұмыстарды жүргізетін адамдардың тоқпен 
ықтимал зақымдануынан белгілі бір сақтық шараларын қатаң сақтау қажет. 

Травматикалық зақымданудың екі түрі болуы мүмкін: терінің 
тұтастығы бұзылған (жаралар, кесіктер және т.б.) және оның көрінетін 
бұзылуларынсыз (көгеру, созылу және т. б.). 

Шаштараздағы кесіктер көбінесе ұстара, қайшы, маникюр және 
педикюр құралдарын ұқыпсыз қолданған кезде пайда болады. Кесу 
жағдайында жұмысты тоқтату керек, ал жараны йодтың алкоголь 
тұнбаларымен емдеу керек және инфекцияның алдын алу үшін стерильді 
таңғышты қолдану керек. Егер жара қатты ластанған болса, мысалы, егін 
жинау кезінде ол сутегі асқынымен және теріні қоршаған йод тұнбаларымен 
өңделеді. Жара стерильді таңғышпен жабылады. Егер қан кетсе, оны тоқтату 
керек. 

Көгеру ‒ бұл жұмсақ тіндердің зақымдануы, тамырлардың жарылуы 
және тіндердің қанға сіңуі: жарақат алған жерде көгеру пайда болады. 
Көгеруге алғашқы көмек жергілікті суықты қолдануға және зардап шеккен 
адамға толық тыныштық қалыптастыруға дейін азаяды. 

Созылу буынның байламдарына шамадан тыс жүктеме немесе олардың 
соққысы нәтижесінде пайда болады. Бұл жағдайда бұл аймақта өткір 
ауырсыну сезіледі, қозғалыс кезінде күшейеді; буындағы қозғалыс көлемі 
шектеулі, ол ісінеді. Созылу кезіндегі алғашқы көмек ‒ суықты жергілікті 
қолдану және буынды бекітілген күйде бекіту. 

Қан кету жарақат, аурудың салдарынан әртүрлі қан тамырларының 
тұтастығын бұзу нәтижесінде пайда болады. Қанның ағу жылдамдығы және 
оның қарқындылығы кеменің сипаты мен мөлшеріне, оның зақымдану 
ерекшеліктеріне байланысты. Қан кету көбінесе гипертониялық, ойық 
жаралы, сәулелік және басқа да аурулармен болады. Бұл травматикалық емес 
қан кетулер мұрыннан, ауыздан, анустан пайда болады. Төгілген қан кеуде 
қуысында, іш қуысында жиналуы мүмкін. 

Зақымдалған тамырдың түріне байланысты артериялық, веноздық, 
капиллярлық және паренхималық қан кету бөлінеді. 

Ең қауіпті артериялық қан кету. Бұл қан тамырлары зақымданған кезде 
пайда болады, ал қан ашық қызыл түске айналады және жарадан қатты 
импульсті ағынмен (кейде фонтанмен) шығады. 

Веноздық қан кету кезінде қан қара-қызыл, баяу, үздіксіз ағып тұрады. 
Веноздық қан кету артериялыққа қарағанда аз қарқынды, сондықтан сирек 
қауіпті, алайда мойын мен кеуде тамырлары жарақат алған кезде тағы бір 
(көбінесе өлімге әкелетін) қауіп бар: бұл тамырлардағы теріс қысымның 
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салдарынан ауа тыныс алу кезінде оларға енеді; ауа көпіршігі (эмбол) қан 
тамырлары мен ауа эмболиясының люменінің бітелуіне және адамның тез 
арадағы өліміне әкелуі мүмкін. 

Капиллярлық қан кету кіші калибрлі тамырлардың зақымдалуымен, 
таяз, бірақ кең жаралармен жүреді. Капиллярлық қан қызыл түске ие, 
зақымдалған тіндердің бүкіл бетінен біркелкі ағып кетеді. 

Паренхималық қан кету ішкі ағзалардың зақымдалуымен байқалады-
бауыр, бүйрек, көкбауыр және т.б. негізінен бұл артериялардан, тамырлардан 
және капиллярлардан аралас қан кету сияқты. Бұл жағдайда қан ағзаның 
барлық жараланған бетінен мол және үздіксіз ағып кетеді. 

Қан кету сыртқы (жаралардан немесе дененің табиғи саңылауларынан) 
және ішкі (қан дененің қуыстарында жиналады-бас сүйек, кеуде, іш немесе 
кез-келген орган). 

Ішкі қан кету, егер ол көп болса, қауіпті болуы мүмкін, өйткені оның 
басталуы мен қарқындылығын анықтау, диагноз қою қиын, сондықтан 
қажетті көмек кешіктірілуі мүмкін. 

Кез-келген қан кету кезінде көмек беруші тез, батыл және мұқият 
әрекет етуі керек. Оның міндеті ‒ жәбірленушінің жағдайын нашарлатпай, 
қан кетуді мүмкіндігінше тезірек, оңай және сенімді тоқтату. 

Сыртқы қан кету кезіндегі алғашқы көмек: дененің қан кететін бөлігіне 
жоғары позиция беру керек, қысым таңғышын немесе турникетті қолдану 
керек (зақымдану орнынан жоғары); аздап артериялық қан кету кезінде 
тығыз қысым таңғышын қолдану жеткілікті. Егер бұл қан кету көп болса 
(қызыл қан үздіксіз және күшті ағынмен соғылады), сіз дереу 
гемостатикалық турникетті қолдануыңыз керек. 

Зардап шеккен адамның мұрнынан қан кету кезінде оның басы тік 
немесе сәл артқа қарай қисайған етіп отыру керек; мұрынды 2-3 минутқа 
қысыңыз; оның алдыңғы бөлігіне 3% сутегі асқын ерітіндісімен суланған 
тампон енгізіңіз; мұрын аймағына суық лосьон салыңыз. Науқасқа мұрнымен 
дем алып, мұрнын үрлеу ұсынылмайды. 

Құлақтан қан кету кезінде құлақ арнасын тампондауға болмайды. Қан 
кетудің себебін тез арада анықтау керек. Егер оның көзі Үстірт жара болмаса, 
жедел жәрдем шақыру керек, өйткені құлақтан қан кету бас сүйек пен мидың 
ауыр зақымдануының салдары болуы мүмкін. Беткі жараны йодтың алкоголь 
ерітіндісімен өңдеп, таза таңғышпен жабу керек. 

Алғашқы медициналық көмекті зардап шегушінің өзі (өзіне-өзі көмек 
көрсету), оның жолдасы (өзара көмек көрсету), Санитариялық жасақшылар 
көрсетуі мүмкін. Алғашқы медициналық көмек шаралары: қан кетуді 
уақытша тоқтату, жараға және күйік бетіне стерильді таңу, жасанды тыныс 
алу және жанама жүрек массажы, антидоттар енгізу, антибиотиктер беру, 
ауырсынуды басатын дәрілерді енгізу (шок кезінде), жанып жатқан киімдерді 
сөндіру, көліктік иммобилизация, жылыну, жылу мен суықтан баспана, газ 
маскасын кию, зардап шеккен аймақты алып тастау және ішінара санитарлық 
емдеу. 
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салдарынан ауа тыныс алу кезінде оларға енеді; ауа көпіршігі (эмбол) қан 
тамырлары мен ауа эмболиясының люменінің бітелуіне және адамның тез 
арадағы өліміне әкелуі мүмкін. 

Капиллярлық қан кету кіші калибрлі тамырлардың зақымдалуымен, 
таяз, бірақ кең жаралармен жүреді. Капиллярлық қан қызыл түске ие, 
зақымдалған тіндердің бүкіл бетінен біркелкі ағып кетеді. 

Паренхималық қан кету ішкі ағзалардың зақымдалуымен байқалады-
бауыр, бүйрек, көкбауыр және т.б. негізінен бұл артериялардан, тамырлардан 
және капиллярлардан аралас қан кету сияқты. Бұл жағдайда қан ағзаның 
барлық жараланған бетінен мол және үздіксіз ағып кетеді. 

Қан кету сыртқы (жаралардан немесе дененің табиғи саңылауларынан) 
және ішкі (қан дененің қуыстарында жиналады-бас сүйек, кеуде, іш немесе 
кез-келген орган). 

Ішкі қан кету, егер ол көп болса, қауіпті болуы мүмкін, өйткені оның 
басталуы мен қарқындылығын анықтау, диагноз қою қиын, сондықтан 
қажетті көмек кешіктірілуі мүмкін. 

Кез-келген қан кету кезінде көмек беруші тез, батыл және мұқият 
әрекет етуі керек. Оның міндеті ‒ жәбірленушінің жағдайын нашарлатпай, 
қан кетуді мүмкіндігінше тезірек, оңай және сенімді тоқтату. 

Сыртқы қан кету кезіндегі алғашқы көмек: дененің қан кететін бөлігіне 
жоғары позиция беру керек, қысым таңғышын немесе турникетті қолдану 
керек (зақымдану орнынан жоғары); аздап артериялық қан кету кезінде 
тығыз қысым таңғышын қолдану жеткілікті. Егер бұл қан кету көп болса 
(қызыл қан үздіксіз және күшті ағынмен соғылады), сіз дереу 
гемостатикалық турникетті қолдануыңыз керек. 

Зардап шеккен адамның мұрнынан қан кету кезінде оның басы тік 
немесе сәл артқа қарай қисайған етіп отыру керек; мұрынды 2-3 минутқа 
қысыңыз; оның алдыңғы бөлігіне 3% сутегі асқын ерітіндісімен суланған 
тампон енгізіңіз; мұрын аймағына суық лосьон салыңыз. Науқасқа мұрнымен 
дем алып, мұрнын үрлеу ұсынылмайды. 

Құлақтан қан кету кезінде құлақ арнасын тампондауға болмайды. Қан 
кетудің себебін тез арада анықтау керек. Егер оның көзі Үстірт жара болмаса, 
жедел жәрдем шақыру керек, өйткені құлақтан қан кету бас сүйек пен мидың 
ауыр зақымдануының салдары болуы мүмкін. Беткі жараны йодтың алкоголь 
ерітіндісімен өңдеп, таза таңғышпен жабу керек. 

Алғашқы медициналық көмекті зардап шегушінің өзі (өзіне-өзі көмек 
көрсету), оның жолдасы (өзара көмек көрсету), Санитариялық жасақшылар 
көрсетуі мүмкін. Алғашқы медициналық көмек шаралары: қан кетуді 
уақытша тоқтату, жараға және күйік бетіне стерильді таңу, жасанды тыныс 
алу және жанама жүрек массажы, антидоттар енгізу, антибиотиктер беру, 
ауырсынуды басатын дәрілерді енгізу (шок кезінде), жанып жатқан киімдерді 
сөндіру, көліктік иммобилизация, жылыну, жылу мен суықтан баспана, газ 
маскасын кию, зардап шеккен аймақты алып тастау және ішінара санитарлық 
емдеу. 

Мүмкіндігінше ертерек алғашқы медициналық көмек көрсету 
зақымданудың одан әрі салдарына тікелей әсер етеді, кейде тіпті, өмірді 
құтқаруға алып келуі мүмкін. 
 
3.7.4. Тәжірибелік жұмыстар 
 

№ 7 тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: шашты бұйралауға арналған құралдар. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: "шашты химиялық бұйралауға 

арналған құралдар" тақырыбы бойынша теориялық білімдерін бекіту. 
Жабдықтар мен құралдар: A4 қағаз парағы (LPR дәптері), сызғыш, 

қарындаш, қалам, өшіргіш. Кесте 1. "Шашты бұйралауға арналған құралдар" 
парфюмерлік және косметикалық компаниялардың каталогтары (сайты). 

Химиялық бұйралау препараттарын зерттегеннен кейін кестені 
толтырыңыз. 
 

1-кесте. Шашты химиялық бұйралауға арналған құралдар 
3.7.4. Тәжірибелік жұмыстар 

 
Композицияның 

негізі 
Шаш түрі Ұсталуы 

   
 
№ 8 тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: сәндік косметика құралдары. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: "сәндік косметика 

құралдары"тақырыбы бойынша білім алушылардың тәжірибелік және 
зерттеу дағдыларын қалыптастыру. 

Жабдықтар мен құралдар: A4 қағаз парағы (LPR дәптері), сызғыш, 
қарындаш, қалам, өшіргіш. Кесте 2. "Сәндік косметика құралдары" 
парфюмерлік-косметикалық фирмалардың каталогтары (сайты). 

Өткен материалды қайталағаннан кейін кестені толтырыңыз. 
 
2-Кесте - Сәндік косметика құралдары 

Сәндік косметиканың түрлері Сипаттамасы 
ұнтақ түрлері  
ерін далабының түрлері  
Бет далабының түрлері  
мақсатына қарай сүрме  
қабақ бояуы  

 
№ 9 тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: дезинфекция әдістері. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: "дезинфекция тәсілдері"тақырыбы 

бойынша білім алушыларда тәжірибелік және зерттеу дағдыларын 
қалыптастыру. 
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Жабдықтар мен құралдар: A4 қағаз парағы (LPR дәптері), сызғыш, 
қарындаш, қалам, өшіргіш. Кесте 3. "Дезинфекция әдістері» 

Өткен материалды қайталағаннан кейін кестені толтырыңыз. 
 
Кесте 3.- Дезинфекция әдістері. 

Дезинфекция әдісі  Орындау әдісі 
Физикалық  
Механикалық  
Химиялық  

 
№ 10 тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыстың тақырыбы: кесу кезіндегі алғашқы медициналық көмек. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: "дәрігерге дейінгі көмек"тақырыбы 

бойынша білім алушылардың тәжірибелік және зерттеу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Жабдықтар мен құралдар: A4 қағаз парағы (LPR дәптері), сызғыш, 
қарындаш, қалам, өшіргіш. Кесте 4. "Дәрігерге дейінгі көмек» 

Өткен материалды қайталағаннан кейін кестені толтырыңыз. 
Кесте 4.- Дәрігерге дейінгі көмек 
 

Жағдай Іс-әрекет 
Улану  
Күйік  
Ток  
Жарақаттық зақымдануы  
Қан кету  

 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 
1.Бояғыштардың қандай топтарын білесіз? 
2.Бірінші топтағы бояғыштар қалай жұмыс істейді? 
3. Химиялық бояғыштардың ерекшеліктері. 
4. Бояғыштар палитрасындағы табиғи реңктер. 
5. Өсімдік тектес бояғыштардың ерекшеліктері. 
6.Үшінші топтағы бояғыштардың қасиеттері туралы айтып беріңіз. 
7.РН сутегі көрсеткіші дегеніміз не? 
8. Химиялық бұйралар үшін қолданылатын препараттарға сипаттама 

беріңіз. 
9. Бұйралау құралдарын құрайтын негізгі компоненттер қандай? 
10.Сусабындардың қандай түрлерін білесіз? 
11.Шаш күтімі құралдары. 
12.Сіз сәндеудің қандай құралдарын білесіз? 
13. Сәндеуге арналған құралдардың әрекет ету принциптері туралы 

айтып беріңіз. 
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Жабдықтар мен құралдар: A4 қағаз парағы (LPR дәптері), сызғыш, 
қарындаш, қалам, өшіргіш. Кесте 3. "Дезинфекция әдістері» 

Өткен материалды қайталағаннан кейін кестені толтырыңыз. 
 
Кесте 3.- Дезинфекция әдістері. 

Дезинфекция әдісі  Орындау әдісі 
Физикалық  
Механикалық  
Химиялық  

 
№ 10 тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыстың тақырыбы: кесу кезіндегі алғашқы медициналық көмек. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: "дәрігерге дейінгі көмек"тақырыбы 

бойынша білім алушылардың тәжірибелік және зерттеу дағдыларын 
қалыптастыру. 

Жабдықтар мен құралдар: A4 қағаз парағы (LPR дәптері), сызғыш, 
қарындаш, қалам, өшіргіш. Кесте 4. "Дәрігерге дейінгі көмек» 

Өткен материалды қайталағаннан кейін кестені толтырыңыз. 
Кесте 4.- Дәрігерге дейінгі көмек 
 

Жағдай Іс-әрекет 
Улану  
Күйік  
Ток  
Жарақаттық зақымдануы  
Қан кету  

 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 
1.Бояғыштардың қандай топтарын білесіз? 
2.Бірінші топтағы бояғыштар қалай жұмыс істейді? 
3. Химиялық бояғыштардың ерекшеліктері. 
4. Бояғыштар палитрасындағы табиғи реңктер. 
5. Өсімдік тектес бояғыштардың ерекшеліктері. 
6.Үшінші топтағы бояғыштардың қасиеттері туралы айтып беріңіз. 
7.РН сутегі көрсеткіші дегеніміз не? 
8. Химиялық бұйралар үшін қолданылатын препараттарға сипаттама 

беріңіз. 
9. Бұйралау құралдарын құрайтын негізгі компоненттер қандай? 
10.Сусабындардың қандай түрлерін білесіз? 
11.Шаш күтімі құралдары. 
12.Сіз сәндеудің қандай құралдарын білесіз? 
13. Сәндеуге арналған құралдардың әрекет ету принциптері туралы 

айтып беріңіз. 

14. Шашты/сәндеуді модельдеу кезінде қандай сәндеу құралдары 
қолданылады? 

15. Терінің негізгі түрлері. 
16. Сәндік косметиканың қандай құралдары, олардың негізгі түрлері 

мен мақсаты. 
17. Сыртқы түрінің түс түрлерін айтыңыз. 
18. Ұнтақтардың түрлерін тізімдеңіз. 
19. Көлеңкелердің қандай түрлерін білесіз? 
20. Ерінді қандай косметикамен безендіруге болады? 
21. Театр макияжының құрамына не кіреді. 
22. Микробиологияға анықтама беріңіз. 
23. Жұқпалы аурулардың жіктелуі? 
24. Микроағзалардың өмірлік белсенділігіне қандай экологиялық 

факторлар әсер етеді? 
25. Иммунитетті анықтаңыз. 
26. Стафилококкты пиодермиялар стрептококктардан несімен 

ерекшеленеді? Оларға сипаттама беріңіз. 
27. Вирустық аурудың қандай түрлерін білесіз? 
28. Қандай аурулар паразиттік болып табылады? 
29. Микозды анықтаңыз. Микоздардың пайда болуына ықпал ететін 

факторларды көрсетіңіз. 
30. Себореяның қандай түрлерін білесіз? 
31. Себореяның пайда болуының себебі неде? 
32. Қандай факторлар туындауына алып келетін безеу аурулары. 
33. Дерматитке анықтама беріңіз. 
34. Экземаның пайда болу себептері? 
35. Алопецияның қандай түрлерін білесіз? 
36. Дезинфекцияның анықтамасын беріңіз. Дезинфекцияның қандай 

түрлерін білесіз? 
37. Гигиена міндеттері қандай? 
38. Қол гигиенасы ережелері. 
39. Шаштаразға қойылатын санитарлық талаптар. 
40. Сіз қандай гемостатикалық агенттерді білесіз? 
41. Сіз қандай дезинфекциялық заттарды білесіз? 
42. Есінен танған кезде зардап шегушіге қандай көмек көрсетіледі? 
43. Жарақаттың қандай түрлерін білесіз? Мысалдар келтіріңіз. 
44. Химиялық күйік кезінде қандай көмек көрсетіледі 
 
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі: 
 
1. Безбородова Е. И. Материаловедение для парикмахеров. Учебник 

для начального профессионального образования. Издательство Академия 
(Academia), 2013 г. – 256 с. 
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2. Радкевич, Н. А.. Материалы для парикмахерских и косметических 
работ: учебное пособие.- М.: Новое знание; Минск: Новое знание, 2010. - 190 
с. 

3. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. 
Издательство Академия (Academia), 2014 г.  

 
Қысқаша қорытынды 
Бөлім бояғыштар мен тотықтырғыштарды тұтыну нормаларын игереді. 

Қауіпсіздік техникасының сақталуын меңгереді. Шашты сәндеуге арналған 
құрамы мен құралдарын сипаттайды және оларды қолданады. Сәндік 
құралдарды пайдалану мен сақтауға қойылатын талаптарды сақтайды. Тері 
түрлерін анықтайды; тері күтімінің ерекшеліктерін ескереді. Инфекция 
түрлерін, ауру тудыратын бактерияларды, тері, тырнақ және шаш 
ауруларының негізгі себептерін сипаттайды және инфекциялармен күресу 
әдістерін қолданады. Жабдықтарды, шаштаразды пайдалану кезінде 
санитарлық ережелерді сақтайды. Өз жұмысында дезинфекциялық 
құралдарды қолданады. Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету 
дағдыларын меңгерген. 
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2. Радкевич, Н. А.. Материалы для парикмахерских и косметических
работ: учебное пособие.- М.: Новое знание; Минск: Новое знание, 2010. - 190 
с.

3. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда.
Издательство Академия (Academia), 2014 г.

Қысқаша қорытынды
Бөлім бояғыштар мен тотықтырғыштарды тұтыну нормаларын игереді.

Қауіпсіздік техникасының сақталуын меңгереді. Шашты сәндеуге арналған
құрамы мен құралдарын сипаттайды және оларды қолданады. Сәндік
құралдарды пайдалану мен сақтауға қойылатын талаптарды сақтайды. Тері
түрлерін анықтайды; тері күтімінің ерекшеліктерін ескереді. Инфекция
түрлерін, ауру тудыратын бактерияларды, тері, тырнақ және шаш
ауруларының негізгі себептерін сипаттайды және инфекциялармен күресу
әдістерін қолданады. Жабдықтарды, шаштаразды пайдалану кезінде
санитарлық ережелерді сақтайды. Өз жұмысында дезинфекциялық
құралдарды қолданады. Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету
дағдыларын меңгерген.

4-БӨЛІМ. ҚҰРАЛДАР, АСПАПТАР ЖӘНЕ АППАРАТУРА.
ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

Оқу мақсаттары 
Осы модульден өткеннен кейін сіз: 
- Жұмыс орындарын ұйымдастыруға қойылатын талаптарды сақтау,

кәсіби қызмет саласында қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету; 
- Құралдар мен электр жабдықтарын пайдалану;
- Электр құралдары мен аппаратураның ақаулық дәрежесін анықтау;;
- Кәсіпорында еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және

ұйымдастырушылық негіздерін қолдану. 

 
 
 

Алдын ала талаптар 
Осы модульмен жұмысты бастамас бұрын сізге "шаш үлгілері, шаш 

қию және макияждың технологиялық сызбаларын орындау", "кәсіби 
қызметтегі ақпараттық технологиялар", "материалдарды тұтыну нормаларын, 
кәсіби қызметтегі санитария мен гигиена ережелерін сақтау" курстарынан 
сәтті өту ұсынылады. 

Қажетті оқу материалдары 
- Тарақтар жинағы;

КМ 05. Шашт араздық қызметтердің 
базалық түр лерін орындау 

КМ 04. Жабдықты және саймандарды 
пайдалану
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КМ 03. Кәсіптік қызметте материалдарды  
шығыстау нормаларын, санитария және   
гигиена қағи даларын сақтау сақтау
КМ 02. Кәсі птік қызметтегі ақпараттық 
технологиялар 

КМ 01. Шаш үлгілерінің, шаш қию және 
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КМ 06. Кәсіби этика қағидаларын сақтау 
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- қарапайым және жұқа қайшылар; 
- электр шаш кептіргіш. 
 
Кіріспе 
Бөлім шаштараз шеберінің жабдықтары мен құралдарын, олардың 

сипаттамалары мен жіктелімдерін, үй-жайдағы өртке қарсы іс-шаралардың 
қауіпсіздік техникасын сақтауды зерделеу үшін қажетті білімді, іскерліктер 
мен дағдыларды сипаттайды. Еңбек заңнамасын сақтау, жұмыстың қауіпсіз 
әдістері бойынша нұсқаманы орындау. 

 
4.1. Жұмыс орнын ұйымдастыру, кәсіби қызмет саласындағы 

қауіпсіз еңбек жағдайлары 
 
4.1.1. Жұмыс орны алаңының нормативтері 
 
Шаштараз қызметтері күнделікті өмірде ең қажет болып табылады, 

сондықтан олар тұрмыстық қызметтер нарығында айтарлықтай үлкен 
көлемді алады. Орындалған жұмыстарға байланысты шаштараздардың 
бірнеше түрлері бар: 

- ерлер; 
- әйелдер; 
- аралас. 
Үй-жайлардың құрамына, жабдықтар мен құрылғылардың 

жабдықталуына, парфюмерлік және косметикалық материалдарды қолдануға, 
қызметкерлердің біліктілігіне байланысты шаштараздардың бірнеше түрлері 
бөлінеді: 

- люкс салондары; 
- шаштараз салондары; 
- шаштараздар. 
Люкс салондары неғұрлым күрделі, кешенді және сапалы шаштараз-

косметикалық қызметтерді, сондай-ақ массаж кабинеттеріндегі, 
гимнастикалық және тренажер залдарындағы SPA-рәсімдерді және т.б. 
ұсынады. Мұнда прогрессивті технологияларды, жаңа технологиялық 
жабдықтар мен құралдарды қолдана отырып, эксклюзивті шаштар, макияж, 
маникюр, педикюр, тырнақ кеңейтімдері жасалады. Шаштараздар санының 
кемінде 25%-ы "модельер-суретші" біліктілігіне ие болуы керек, қалғандары-
мамандар; косметологтар ‒ 1-сынып мамандары, маникюр және педикюр 
шеберлері ‒ мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс өтілі бар. 
Шаштараз салондары әр түрлі мақсаттағы көркем шаштаразды, шаштаразды, 
түстерді және заманауи технологиялар бойынша шаштараздың басқа 
түрлерін ұсынады. Оларда сапалы фирмалық жабдық пен материалдар 
қолданылады, жеткілікті білікті персонал жұмыс істейді: шаштараз-
модельерлер, мамандар (шаштараздар санының кемінде 50% - ы), сондай-ақ 
мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар косметологтар, 
маникюр және педикюр шеберлері. Шаштараз салондарында қызмет көрсету 
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- қарапайым және жұқа қайшылар; 
- электр шаш кептіргіш. 
 
Кіріспе 
Бөлім шаштараз шеберінің жабдықтары мен құралдарын, олардың 

сипаттамалары мен жіктелімдерін, үй-жайдағы өртке қарсы іс-шаралардың 
қауіпсіздік техникасын сақтауды зерделеу үшін қажетті білімді, іскерліктер 
мен дағдыларды сипаттайды. Еңбек заңнамасын сақтау, жұмыстың қауіпсіз 
әдістері бойынша нұсқаманы орындау. 

 
4.1. Жұмыс орнын ұйымдастыру, кәсіби қызмет саласындағы 

қауіпсіз еңбек жағдайлары 
 
4.1.1. Жұмыс орны алаңының нормативтері 
 
Шаштараз қызметтері күнделікті өмірде ең қажет болып табылады, 

сондықтан олар тұрмыстық қызметтер нарығында айтарлықтай үлкен 
көлемді алады. Орындалған жұмыстарға байланысты шаштараздардың 
бірнеше түрлері бар: 

- ерлер; 
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- аралас. 
Үй-жайлардың құрамына, жабдықтар мен құрылғылардың 
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- люкс салондары; 
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- шаштараздар. 
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мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар косметологтар, 
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Маникюрге арналған жұмыс орны тікелей жұмыс бөлмесінде орналасуы 
мүмкін. Ерлердің шаштараздарында маникюрге арналған жұмыс орны да 
орнатылуы мүмкін. Аралас шаштараздар ерлер мен әйелдер залдарынан 
тұрады. Сонымен қатар, олар педикюр және маникюр бөлмелерімен 
жабдықталуы мүмкін. Күту залдары үй-жайдың ауданына байланысты бөлек 
және ортақ болуы мүмкін. 

Шаштараз бөлмелері 
Шаштаразды арнайы бөлінген бөлмелерге орналастырған жөн. 

Ғимараттардың жертөле қабаттарын тек коммуналдық бөлмелер ретінде 
пайдалануға болады ‒ олар келушілерге қызмет көрсетуге жарамсыз. 
Санитарлық инспекция органдары тұрғын үй ғимараттарының бірінші 
қабаттарында орналасқан шаштараздарға жеке кіреберіссіз үй-жайларды 
бөлуге тыйым салады. Барлық жағдайларда шаштараздарды пайдалануға 
беру кезінде санитарлық-эпидемиологиялық станциялардың арнайы рұқсаты 
қажет. Шаштараздардың үй-жайларын жоспарлау және оларға қажетті 
жабдықтар мен құрылғыларды орналастыру шаштаразға келушілер мен 
қызметкерлер үшін барынша қолайлы жағдай жасауы керек, ал жұмыс 
орындарының ауданы санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес келуі 
керек. Қазіргі заманғы шаштараздардың өндірістік үй-жайлары мақсатына 
қарай төрт топқа бөлінеді: 

- келушілерге қызмет көрсету үшін; 
- Келушілерді қабылдау үшін; 
- қоймалық үй-жайлар; 
- қызмет көрсетуші персонал үшін. 
Өндірістік үй-жайлардың бірінші тобына: жұмыс залдары, шашты 

бояуға және жууға арналған үй-жайлар, маникюр мен педикюрге арналған 
бөлме, косметикалық кабинет жатады. Келушілерге қызмет көрсету 
бөлмелері әдетте шаштараздың жалпы ауданының 50-60% құрайды. Бірінші 
топтың үй-жайлары ашық түстерге боялады және еденнің тазалау үшін 
ыңғайлы тегіс беті болады. Олардың қабырғалары оңай тазаланатын және 
дезинфекцияланатын, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі талаптарына жауап беретін 
материалмен жабылады. Қосымша осы үй-жайларда пайдаланылған киім-
кешек үшін қақпағы бар арнайы бөшкелер орнатылады. Үй-жайлар арнайы 
жуғыштармен жабдықталады. Екінші топтың бөлмелері-күту залы, киім 
бөлмесі бар кіреберіс, кассалар немесе әкімші сөресі. Олар әдетте 
шаштараздың жалпы ауданының шамамен 20% алады. Екінші топтағы үй-
жайлардың басым бөлігі күту залдарына бөлінеді. Әкімшінің орны мен күту 
бөлмелері бөлек (әйелдер мен ерлер) және жалпы. Олар үшін әр жұмыс 
орнына 1,5 м2 есебінен аудан бөлінеді. Олар ыңғайлы жиһазбен 
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жабдықталған, оның беті оңай дезинфекцияланады; әкімші сөресінде клиент 
"шаштараздарға келушілерге қызмет көрсету ережелерімен" және 
"Прейскурантпен" таныса алады; үстелдерде журналдар, сәнді шаштар мен 
шаштардың альбомдары орналастырылған. Шаштараздағы барлық қоймалар 
үшінші топқа жатады. Олар шаштаразда қолданылатын парфюмерия мен 
басқа материалдарды сақтауға арналған. Жанатын және жанбайтын 
парфюмерия үшін жеке қоймалар көзделеді. Таза және лас киім ‒ кешек 
бөлек: таза ‒ арнайы стеллаждарда; кір, алдын ала шаштан тазартылған-
қақпағы бар жәшіктерде сақталады. Үй-жайлардың төртінші тобына сыртқы 
және жұмыс киімдерін, препараттарды, құралдар мен құрылғыларды бөлек 
сақтауға арналған жеке шкафтары бар қызмет көрсететін персоналға 
арналған қосалқы бөлмелер; меңгерушінің кабинеті; тамақ ішуге арналған 
жеке үй-жай және т.б. кіреді. Қосалқы үй-жайлардың ауданы әрбір жұмыс 
орнына 1,5 м2 есебінен есептеледі. Қосалқы үй-жайлардың ең аз ауданы 4 м2 
. Сыртқы және жұмыс киімдеріне, сондай-ақ құралдарды, құрылғыларды 
және химикаттарды сақтауға арналған жеке шкафтардың саны шаштаразда 
жұмыс істейтін шеберлердің санына сәйкес келуі керек. Қызметкерлер үшін 
киім ілетін орын үшін әрбір жұмыс істеушіге 0,7 м2 есебінен, бірақ жалпы 5 
м2 кем емес аудан бөлінеді[10]. 

 
4.1. кесте. Шаштараздар, косметологиялық орталықтар, кабинеттер, 

сұлулық салондары үй-жайларының аудандары 
  
Үй-жайлардың атауы Бір жұмыс орнына 

арналған алаң, м2 
Ескертпе 

Келушілерге арналған үй-жайлар: 3,0-ден 10-ға дейін 
жұмыс орны; 

Күту залының ауданы 
және 

- күту залы; 1,5-әрбір келесі үшін. гардеробы 6 м2 кем емес 
 0,3 Шаштараз 1 жұмыс 

орнына 15,0 м2 кем емес 
 7,0 қарамастан 
- келушілерге арналған гардероб Әр жұмыс орнына 

8,0, бірақ 12,0 кем 
емес 

профиль. 

Шаштараз залы 6,0  
қызмет көрсету: 8,0 Әйелдер залында 

маникюр үстелін орнату 
кезінде – 

- шаштараз шеберінің әмбебап 
жұмыс орны. 

Әр жұмыс орнына 
8,0, бірақ 

қосымша 6,0 м2 

Косметикалық кабинет кемінде 12,0  
Маникюр кабинеті 9,0  
Педикюр кабинеті 8,0  
Косметологиялық кабинет 9,0 бастап (ескере 

отырып 
Әрқайсысына 4,0 м2 

Массаж кабинеті типті кір жуғыш  
Өткізуге арналған үй-жай машиналар)  
постижерлік жұмыстар 6,0  
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4.1.2. Техникалық пайдалану, электр өрт қауіпсіздігі қағидалары 
 
Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалануын 

ұйымдастыру тәртібі 
1. Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалануды дайындалған 

электр техникалық персонал жүзеге асырады. 
Электр қондырғыларын пайдалану бойынша жұмыстардың көлемі мен 

күрделілігіне байланысты тұтынушыларда біліктілігі бойынша тиісті электр 
техникалық персоналмен жиынтықталған энергия қызметі құрылады. Электр 
қондырғыларын пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыратын 
мамандандырылған ұйыммен (бұдан әрі – мамандандырылған ұйым) шарт 
бойынша электр қондырғыларын пайдалануға рұқсат етіледі. 

2. Электр қондырғыларын пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі 
міндеттерді тікелей орындау үшін заңды тұлғаның басшысы тиісті құжатпен 
Электр қондырғыларын пайдалануға жауапты (бұдан әрі – электр 
қондырғыларына жауапты) және оның орынбасарын тағайындайды, ал жеке 
тұлғалар – кернеуі 1000 вольттан (бұдан әрі – В) жоғары электр 
қондырғыларының иелері қауіпсіз пайдалану үшін жауапкершілік жүктелетін 
мамандандырылған ұйымдармен электр қондырғыларына қызмет көрсетуге 
шарт жасасады. 

Жеке тұлғаларға – кернеуі 1000 В төмен электр қондырғыларының 
иелеріне электр қондырғылары үшін жауаптылар тағайындалмайды, электр 
қондырғыларын пайдалану Қазақстан Республикасының электр энергетикасы 
саласындағы қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 

Электр қондырғыларының белгіленген қуаты 10 киловольт амперден 
(бұдан әрі – кВА) аспайтын тұтынушыларда электр қондырғыларына 
жауапты адамды алмастыратын қызметкер тағайындалмайды. 

Электр қондырғыларына жауапты және оның орынбасары 
тұтынушының басшылары мен мамандары қатарынан тағайындалады. 

Тұтынушыда бас энергетик лауазымы болған кезде электр 
қондырғыларына жауапты адамның міндеттері оған жүктеледі. 

3. Электр қондырғыларына жауапты адамның лауазымдық 
нұсқаулығын тұтынушының бас инженері (техникалық басшысы) жасайды. 

Электр қондырғыларына жауапты адамның лауазымдық 
нұсқаулығында оның құқықтары мен жауапкершілігі қосымша көрсетіледі. 

4. Электр қондырғыларына жауапты адамды және оның орынбасарын 
тағайындау білімі тексерілгеннен және электр қауіпсіздігі бойынша тиісті 
топ берілгеннен кейін жүргізіледі: 

- V-кернеуі 1000 В жоғары электр қондырғыларында; 
– IV-кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларында. 
Электр қауіпсіздігі бойынша топтардың сипаттамасы Қазақстан 

Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнамасына сәйкес 
көзделген. 
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5. Электр қондырғыларына жауапты адамның ұсынысы бойынша 
тұтынушының басшысы электр қондырғыларына жауапты құрылымдық 
бөлімшелерді (филиалдарды) тағайындайды. 

Құрылымдық бөлімшелердің электр қондырғыларына жауапты және 
тұтынушының электр қондырғыларына жауапты адамдар арасындағы өзара 
қарым-қатынастар мен міндеттерді бөлу олардың лауазымдық 
нұсқаулықтарында көрсетіледі. 

6. Электр қондырғыларын техникалық пайдалануды орындайтын, 
оларға шарт бойынша монтаждау, баптау, жөндеу жұмыстарын, сынақтар 
мен өлшеулер жүргізетін дара кәсіпкерлер Қазақстан Республикасының 
электр энергетикасы саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен 
қауіпсіздік техникасы мен пайдалану қағидаларын білуіне тексеруден өтеді 
және электр қауіпсіздігі бойынша тиісті тобы болады [9] 

 
4.1.3. Кәсіпорында еңбекті қорғауды ұйымдастыру 
 
Басшы ұйымдағы еңбекті қорғауды және қауіпсіз еңбек жағдайларын 

қамтамасыз етуге дербес жауапты болады, бірақ бұл ретте ол жұмыс 
берушінің еңбекті қорғау жөніндегі барлық міндеттерін жеке өзі орындай 
алмайды және орындамауға тиіс. Ол үшін оның қол астындағылар бар. 
Сондықтан, менеджер еңбекті қорғау қызметін құру немесе еңбекті қорғау 
бойынша білікті маман тағайындау арқылы өзі басқаратын ұйымда еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік бойынша тиімді қызметті дұрыс ұйымдастыруы 
керек. 

Еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру үшін басшыға:: 
- Барлық қызметкерлер арасында, бірінші кезекте басшылар мен 

мамандар арасында еңбекті қорғау жөніндегі міндеттерді бөлу және оларды 
құжатпен бекіту. 

- Еңбекті қорғау саласындағы әлеуметтік әріптестік үшін, өзінің (және 
өзінің жолдастарының) еңбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге барлық 
қызметкерлерді тарту үшін еңбек ұжымының (және кәсіподақ ұйымының, 
егер ол бар болса) барлық мүмкіндіктерін іске қосу. 

- Осы қызметтің барлығын нақты (тіпті кішкентай болса да) 
материалдық және моральдық ынталандыруды ұйымдастырыңыз. 

- Қызметкерлерге еңбек қауіпсіздігі, еңбек гигиенасы және жалпы 
еңбекті қорғау саласында күн сайын білуге, істей алуға және істеуге тиістінің 
бәрін тұрақты оқытуды ұйымдастыру. 

- Қызметкерлерді еңбекті қорғау талаптарын орындау үшін барлық 
қажетті материалдық (мысалы, ұжымдық және жеке қорғану құралдары), 
ұйымдастырушылық (мысалы, мамандар мен мамандандырылған ұйымдарды 
тарту) және қаржы ресурстарымен қамтамасыз етуді ұйымдастыру. 

- Еңбекті қорғау бойынша негізделген шешімдер қабылдау мақсатында 
барлық жұмыс орындарында еңбек жағдайларын бағалауды және талдауды 
ұйымдастыру (мысалы, жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша 
аттестаттау әдістерімен). 
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5. Электр қондырғыларына жауапты адамның ұсынысы бойынша 
тұтынушының басшысы электр қондырғыларына жауапты құрылымдық 
бөлімшелерді (филиалдарды) тағайындайды. 

Құрылымдық бөлімшелердің электр қондырғыларына жауапты және 
тұтынушының электр қондырғыларына жауапты адамдар арасындағы өзара 
қарым-қатынастар мен міндеттерді бөлу олардың лауазымдық 
нұсқаулықтарында көрсетіледі. 

6. Электр қондырғыларын техникалық пайдалануды орындайтын, 
оларға шарт бойынша монтаждау, баптау, жөндеу жұмыстарын, сынақтар 
мен өлшеулер жүргізетін дара кәсіпкерлер Қазақстан Республикасының 
электр энергетикасы саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен 
қауіпсіздік техникасы мен пайдалану қағидаларын білуіне тексеруден өтеді 
және электр қауіпсіздігі бойынша тиісті тобы болады [9] 

 
4.1.3. Кәсіпорында еңбекті қорғауды ұйымдастыру 
 
Басшы ұйымдағы еңбекті қорғауды және қауіпсіз еңбек жағдайларын 

қамтамасыз етуге дербес жауапты болады, бірақ бұл ретте ол жұмыс 
берушінің еңбекті қорғау жөніндегі барлық міндеттерін жеке өзі орындай 
алмайды және орындамауға тиіс. Ол үшін оның қол астындағылар бар. 
Сондықтан, менеджер еңбекті қорғау қызметін құру немесе еңбекті қорғау 
бойынша білікті маман тағайындау арқылы өзі басқаратын ұйымда еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік бойынша тиімді қызметті дұрыс ұйымдастыруы 
керек. 

Еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру үшін басшыға:: 
- Барлық қызметкерлер арасында, бірінші кезекте басшылар мен 

мамандар арасында еңбекті қорғау жөніндегі міндеттерді бөлу және оларды 
құжатпен бекіту. 

- Еңбекті қорғау саласындағы әлеуметтік әріптестік үшін, өзінің (және 
өзінің жолдастарының) еңбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге барлық 
қызметкерлерді тарту үшін еңбек ұжымының (және кәсіподақ ұйымының, 
егер ол бар болса) барлық мүмкіндіктерін іске қосу. 

- Осы қызметтің барлығын нақты (тіпті кішкентай болса да) 
материалдық және моральдық ынталандыруды ұйымдастырыңыз. 

- Қызметкерлерге еңбек қауіпсіздігі, еңбек гигиенасы және жалпы 
еңбекті қорғау саласында күн сайын білуге, істей алуға және істеуге тиістінің 
бәрін тұрақты оқытуды ұйымдастыру. 

- Қызметкерлерді еңбекті қорғау талаптарын орындау үшін барлық 
қажетті материалдық (мысалы, ұжымдық және жеке қорғану құралдары), 
ұйымдастырушылық (мысалы, мамандар мен мамандандырылған ұйымдарды 
тарту) және қаржы ресурстарымен қамтамасыз етуді ұйымдастыру. 

- Еңбекті қорғау бойынша негізделген шешімдер қабылдау мақсатында 
барлық жұмыс орындарында еңбек жағдайларын бағалауды және талдауды 
ұйымдастыру (мысалы, жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша 
аттестаттау әдістерімен). 

- Өз ұйымының Еңбекті қорғау мәселелері бойынша Мемлекеттік 
басқару, қадағалау және бақылау органдарымен, басқа да мүдделі 
тұлғалармен өзара іс-қимылды ұйымдастыру. 

-Еңбекті қорғау талаптарын қамтамасыз ету, жұмыс берушінің заңмен 
белгіленген міндеттерін орындау бойынша қызметкерлердің (және тұтастай 
жұмыс беруші ұйымның) қызметіне жеке өзі талдау және бағалау жүргізуге. 

Бұл қызметті жүзеге асыру үшін жұмыс беруші әрдайым ресми түрде 
лауазымды тұлғаны тағайындауы керек (белгілі бір жағдайларда сіз қосымша 
жұмыс жасай аласыз), оған өндірістік жарақаттанудың, кәсіптік аурулардың 
алдын алу, қауіпсіз және сау еңбек жағдайларын жасау бойынша жұмысты 
ұйымдастыруға қажетті міндеттер жүктелуі керек. Жұмыс істейтіндердің 
саны 50 адамнан асатын кәсіпорындарда міндетті түрде еңбекті қорғау 
қызметі немесе еңбекті қорғау жөніндегі маман болуы тиіс. 

Еңбекті қорғау қызметін құру тәртібі: 
1. Еңбекті қорғау талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, олардың 

орындалуын бақылауды жүзеге асыру мақсатында қызметкерлерінің саны 50 
адамнан асатын өндірістік қызметті жүзеге асыратын әрбір жұмыс берушіде 
еңбекті қорғау қызметі құрылады немесе осы салада тиісті даярлығы немесе 
жұмыс тәжірибесі бар еңбекті қорғау жөніндегі маман лауазымы енгізіледі. 

2. Қызметкерлерінің саны 50 адамнан аспайтын жұмыс беруші өзінің 
өндірістік қызметінің ерекшелігін ескере отырып, еңбекті қорғау қызметін 
құру немесе еңбекті қорғау жөніндегі маман лауазымын енгізу туралы шешім 
қабылдайды. 

3. Жұмыс берушіде еңбекті қорғау қызметі, еңбекті қорғау жөніндегі 
штаттық маман болмаған кезде олардың функцияларын жұмыс беруші – дара 
кәсіпкер (жеке өзі), ұйым басшысы, жұмыс беруші уәкілеттік берген басқа 
қызметкер не азаматтық-құқықтық шарт бойынша жұмыс беруші тартатын 
еңбекті қорғау саласында қызметтер көрсететін ұйым немесе маман жүзеге 
асырады. Еңбекті қорғау саласында қызмет көрсететін ұйымдар міндетті 
түрде аккредиттелуге жатады. Аккредиттеу қажет көрсетілетін қызметтер 
тізбесін және аккредиттеу қағидаларын еңбек саласындағы мемлекеттік 
саясатты әзірлеу және нормативтік-құқықтық реттеу жөніндегі 
функцияларды жүзеге асыратын атқарушы биліктің заң шығарушы органы 
белгілейді. 

4. Ұйымдағы еңбекті қорғау қызметінің құрылымын және еңбекті 
қорғау қызметі қызметкерлерінің санын жұмыс беруші еңбек саласындағы 
нормативтік-құқықтық реттеу жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын 
атқарушы биліктің мемлекеттік заң шығарушы органының ұсынымдарын 
ескере отырып айқындайды. 

Басшы өзінің иелігіндегі қаражатты оңтайлы пайдалануы керек және 
еңбек қорғау туралы заңнаманың талаптарын орындау үшін жұмыс берушіге 
қажетті қызметтерді көрсету үшін мамандандырылған ұйымдарды тарта 
алады. 

Қорғау қызметі қызметкерлерінің еңбегін ұйымдастыру олардың 
лауазымдық міндеттерін қатаң регламенттеуді, олардың әрқайсысына 
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лауазымдық нұсқаулықтарына сәйкес ұйымның бөлімшелерінде немесе 
жұмыс бағыттарында еңбекті қорғау жөніндегі белгілі бір функцияларды 
бекітуді көздейді. 
          Қорғау  қызметі қызметкерлерінің жұмыс орындарын жеке үй-жайда 
ұйымдастыру, жұмыстың ерекшелігін ескере отырып, өндірістің осы түрі 
үшін қажетті қазіргі заманғы ұйымдастыру техникасымен, техникалық 
байланыс құралдарымен, нормативтік-анықтамалық әдебиетпен, қауіпті және 
зиянды өндірістік факторларды жедел бақылау аспаптарымен қамтамасыз ету 
ұсынылады. 

Қорғау  қызметінің бірқатар функцияларын жүзеге асыру үшін 
(оқытуды, нұсқаманы, семинарларды, лекцияларды, көрмелерді өткізу) 
еңбекті қорғау жөніндегі қажетті нормативтік құқықтық және анықтамалық 
әдебиеттермен жарақтандырылған еңбекті қорғау жөніндегі кабинетті 
ұйымдастыруды көздеу қажет. 

Қорғау  қызметінің жұмысын бақылауды ұйымның басшысы, жоғары 
тұрған ұйымның еңбекті қорғау қызметі (ол болған кезде), Қазақстан 
Республикасының Еңбекті қорғау саласындағы тиісті субъектісінің атқарушы 
билік органы және еңбекті қорғау талаптарының сақталуын мемлекеттік 
қадағалау және бақылау органдары жүзеге асырады. 

Қорғау  қызметінің жұмысына ұйым басшысы жауапты. Еңбекті қорғау 
қызметінің қызметкерлері  өз жауапкершілігіне алған жұмыстарын 
лауазымдық нұсқаулықтармен белгіленген міндеттерін орындауға жауапты 
болады [9]. 

 
4.1.4. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі 
 
Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары ‒ ерікті түрде көп мәрте пайдалану 

мақсатында өнім қауіпсіздігінің сипаттамалары, қауіпсіз жүзеге асыру 
қағидалары және өндіріс, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге 
жарату, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету процестерінің 
сипаттамалары, сондай-ақ терминологияға, символикаға, буып-түюге, 
таңбалауға және оны жазып беру қағидаларына қойылатын талаптар 
белгіленетін құжаттар. 

Ережелер мен нормалар арасында еңбек қауіпсіздігі стандарттарының 
жүйесі (ЕҚСЖ) маңызды орын алады. ССБТ еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге бағытталған өзара байланысты стандарттар кешені болып табылады. 

Қорғаудың маңызды нормативтік құжаттары санитарлық нормалар 
(ҚН) және құрылыс нормалары мен ережелері (ҚНжЕ) болып табылады, 
оларда санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларына, технологиялық 
процестерге, кәсіпорындарды, мекемелерді ұстауға және орналастыруға 
қойылатын талаптар бар. Санитарлық нормалардың, сондай-ақ еңбекті 
қорғаудың басқа да нормативтік актілерінің орындалуы міндетті, өйткені ол 
еңбек процесінде адамның қалыпты өмірін қамтамасыз етеді. 

Қорғау жөніндегі салааралық және салалық ережелерге сәйкес 
министрліктер мен ведомстволар тиісті кәсіподақтардың Орталық 
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лауазымдық нұсқаулықтарына сәйкес ұйымның бөлімшелерінде немесе 
жұмыс бағыттарында еңбекті қорғау жөніндегі белгілі бір функцияларды 
бекітуді көздейді. 
          Қорғау  қызметі қызметкерлерінің жұмыс орындарын жеке үй-жайда 
ұйымдастыру, жұмыстың ерекшелігін ескере отырып, өндірістің осы түрі 
үшін қажетті қазіргі заманғы ұйымдастыру техникасымен, техникалық 
байланыс құралдарымен, нормативтік-анықтамалық әдебиетпен, қауіпті және 
зиянды өндірістік факторларды жедел бақылау аспаптарымен қамтамасыз ету 
ұсынылады. 

Қорғау  қызметінің бірқатар функцияларын жүзеге асыру үшін 
(оқытуды, нұсқаманы, семинарларды, лекцияларды, көрмелерді өткізу) 
еңбекті қорғау жөніндегі қажетті нормативтік құқықтық және анықтамалық 
әдебиеттермен жарақтандырылған еңбекті қорғау жөніндегі кабинетті 
ұйымдастыруды көздеу қажет. 

Қорғау  қызметінің жұмысын бақылауды ұйымның басшысы, жоғары 
тұрған ұйымның еңбекті қорғау қызметі (ол болған кезде), Қазақстан 
Республикасының Еңбекті қорғау саласындағы тиісті субъектісінің атқарушы 
билік органы және еңбекті қорғау талаптарының сақталуын мемлекеттік 
қадағалау және бақылау органдары жүзеге асырады. 

Қорғау  қызметінің жұмысына ұйым басшысы жауапты. Еңбекті қорғау 
қызметінің қызметкерлері  өз жауапкершілігіне алған жұмыстарын 
лауазымдық нұсқаулықтармен белгіленген міндеттерін орындауға жауапты 
болады [9]. 

 
4.1.4. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі 
 
Еңбек қауіпсіздігінің стандарттары ‒ ерікті түрде көп мәрте пайдалану 

мақсатында өнім қауіпсіздігінің сипаттамалары, қауіпсіз жүзеге асыру 
қағидалары және өндіріс, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге 
жарату, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету процестерінің 
сипаттамалары, сондай-ақ терминологияға, символикаға, буып-түюге, 
таңбалауға және оны жазып беру қағидаларына қойылатын талаптар 
белгіленетін құжаттар. 

Ережелер мен нормалар арасында еңбек қауіпсіздігі стандарттарының 
жүйесі (ЕҚСЖ) маңызды орын алады. ССБТ еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге бағытталған өзара байланысты стандарттар кешені болып табылады. 

Қорғаудың маңызды нормативтік құжаттары санитарлық нормалар 
(ҚН) және құрылыс нормалары мен ережелері (ҚНжЕ) болып табылады, 
оларда санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларына, технологиялық 
процестерге, кәсіпорындарды, мекемелерді ұстауға және орналастыруға 
қойылатын талаптар бар. Санитарлық нормалардың, сондай-ақ еңбекті 
қорғаудың басқа да нормативтік актілерінің орындалуы міндетті, өйткені ол 
еңбек процесінде адамның қалыпты өмірін қамтамасыз етеді. 

Қорғау жөніндегі салааралық және салалық ережелерге сәйкес 
министрліктер мен ведомстволар тиісті кәсіподақтардың Орталық 

комитетімен келісім бойынша еңбекті қорғау жөніндегі үлгілік 
нұсқаулықтарды әзірлейді және бекітеді. Олар мекеме әкімшілігі әзірлейтін 
(оның нұсқауы бойынша жұмыстың тікелей басшылары) және мекеме 
басшысы бекітетін (кәсіпорын кәсіподақ комитетімен бірлесіп) жұмыс 
істейтіндерге арналған нұсқаулықтардың негізі болып табылады. Нұсқаулар 
мезгіл-мезгіл қайта қаралады, оларға қажетті өзгерістер енгізіледі. 

Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария жөніндегі 
нұсқаулықтар, ережелер мен ережелер жұмысшылар үшін негізгі нұсқаулық 
болып табылады. Олар жұмысты қауіпсіз орындау әдістері мен әдістері, 
өндірістік жағдайда жұмыс істейтіндердің мінез-құлқы туралы Нұсқаулық 
жүргізуде негізгі құрал болып табылады. 

"0" тобының стандарттары: 
1. еңбек қауіпсіздігі саласындағы стандарттаудың 

ұйымдастырушылық-әдістемелік негіздері (жүйенің мақсаттары, міндеттері 
мен құрылымы, ССБТ стандарттарының сақталуын енгізу және бақылау, 
еңбек қауіпсіздігі саласындағы терминология, қауіпті және зиянды өндірістік 
факторлардың жіктелуі және т. б.).); 

2. еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстарды 
ұйымдастыруға қойылатын талаптар (қағидалар) (жұмыс істеушілерді еңбек 
қауіпсіздігін оқыту, персоналды аттестаттау, еңбек қауіпсіздігінің жай-күйін 
бағалау әдістері және т.б.). 

"1" тобының стандарттары: 
1. қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың түрлері бойынша 

талаптар, олардың параметрлері мен сипаттамаларының шекті жол берілетін 
мәндері; 

2. қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың нормаланатын 
параметрлері мен сипаттамаларын бақылау әдістері; 

3. жұмысшыларды қауіпті және зиянды өндірістік факторлардан 
қорғау әдістері. 

"2" тобының стандарттары: 
1. өндірістік жабдыққа қойылатын жалпы қауіпсіздік талаптары; 
2. өндірістік Жабдықтың жекелеген топтарына (түрлеріне) 

қойылатын қауіпсіздік талаптары; 
3. қауіпсіздік талаптарының орындалуын бақылау әдістері. 
"3" тобының стандарттары: 
1. өндірістік процестерге қойылатын жалпы қауіпсіздік талаптары; 
2. технологиялық процестердің жекелеген топтарына (түрлеріне) 

қойылатын қауіпсіздік талаптары; 
3. қауіпсіздік талаптарының орындалуын бақылау әдістері. 
"4" тобының стандарттары: 
1. қорғау құралдарының жекелеген сыныптарына, түрлеріне және 

үлгілеріне қойылатын талаптар; 
2. қорғау құралдарын бақылау және бағалау әдістері; 
3. қорғау құралдарын жіктеу [9]. 
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4.1.5. Аурулар мен жарақаттанудың алдын алу жөніндегі іс-
шаралар 

 
Жарақаттар дене тіндерінің зақымдануы және жазатайым оқиғалар 

кезінде оның қызметін бұзу деп аталады. Жұмысшыларға қауіпті өндірістік 
факторларға ұшыраған кезде: механикалық (көгеру, кесу, сыну, дислокация 
және т. б.), термиялық (күйік, теріні металдандыру, электр соққысы және т. 
б.), психологиялық (жүйке стресстері, қорқыныш және т. б.). 

Өндірістік жарақаттану мен аурулардың себептері. Бұл себептерді 
келесі топтарға бөлуге болады: техникалық, ұйымдастырушылық, 
санитарлық-гигиеналық, психофизиологиялық, субъективті және 
экономикалық. 

Техникалық себептер машиналардың, механизмдердің, құралдардың, 
құрылғылардың құрылымдық кемшіліктері немесе олардың дұрыс жұмыс 
істемеуі болуы мүмкін. Қоршау, бұғаттау, желдету құрылғыларының 
болмауы, жетілдірілмеуі, жарамсыздығы; Электр қондырғыларын нөлдеу 
немесе жерге қосу; улы сұйықтықтардың, газдардың және т. б. ағуы. 

Ұйымдастырушылық себептер ‒ жұмыс істеушілердің еңбекті қорғау 
жөніндегі нұсқамаларын және оқуын уақытылы немесе сапасыз жүргізу, 
еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтардың болмауы. Жұмыс істеушілердің 
еңбекті қорғау талаптарын орындауын жеткіліксіз бақылау, Жұмыс орнын 
қанағаттанғысыз ұстау, топтық жұмыстарды ұйымдастырудағы, 
жұмысшыларды арнайы киіммен және басқа да жеке қорғаныш 
құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз етудегі кемшіліктер. Техниканы, 
құралдарды мақсатсыз пайдалану, Еңбек және демалыс режимін, 
технологиялық процесті бұзу.  

Санитарлық-гигиеналық себептерге қолайсыз климаттық жағдайлар 
немесе үй-жайлардағы микроклимат, ауадағы зиянды заттардың көп 
мөлшері, шудың, дірілдің, сәулеленудің жоғары деңгейі, иррационалды 
жарықтандыру, жұмыс орындары мен тұрмыстық үй-жайлардың 
антисанитарлық жағдайы, жеке гигиена ережелерін сақтамау және т. б. 
жатады. 

Психофизиологиялық себептер ‒ монотондылық, жоғары еңбек 
кернеуі, организмнің анатомиялық-физиологиялық және психологиялық 
сипаттамаларының еңбек жағдайларына сәйкес келмеуі, шаршау, ұжымдағы 
қанағаттанарлықсыз психологиялық жағдай және т. б. 

Субъективті себептер – бұл қызметкердің жеке тәртіпсіздігі, еңбекті 
қорғау жөніндегі нұсқауларды орындамауы, алкогольдік немесе есірткілік 
мас күйінде, ауыр халде болуы және т. б. 

Экономикалық себептер жұмысшылардың еңбекті қорғау мәселелеріне 
немқұрайлы қараған кезде жоғары өндіріс пен жалақыны қамтамасыз етуге 
деген ұмтылысы, еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі шараларға 
қаражаттың жеткіліксіз бөлінуі және т. б. болуы мүмкін. 

Жазатайым оқиға (жарақат, ауру) жұмыс орнында қауіпті жағдай 
туғызатын бір, бірақ көбінесе бірнеше байланысты немесе байланысты емес 
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4.1.5. Аурулар мен жарақаттанудың алдын алу жөніндегі іс-
шаралар 

 
Жарақаттар дене тіндерінің зақымдануы және жазатайым оқиғалар 
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Жарақаттанудың алдын алу. Жарақаттанудың алдын алу жөніндегі іс-
шаралар еңбекті қорғау мәселелерін шешуді, әрбір өндірістік учаскеде 
қауіпсіз жұмысты ұйымдастырудың жаңа, озық әдістерін енгізуді қамтиды. 

Еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды заңнамалық, 
ұйымдастырушылық, техникалық, медициналық-профилактикалық және 
экономикалық деп бөлуге болады.  

Заңнамалық іс-шаралар еңбекті қорғау саласында жұмыс істейтіндердің 
құқықтары мен міндеттерін, олардың еңбегі мен тынығу режимін, әйелдер 
мен жастардың еңбегін қорғауды, жұмыс аймағында зиянды заттардың шекті 
құрамының санитарлық нормаларын, зардап шеккендерге келтірілген 
залалды өтеуді, оларды зейнетақымен қамсыздандыруды, жеңілдіктерді және 
т. б. анықтайды. 

Ұйымдастыру іс-шаралары еңбекті қорғауды басқару жүйесін енгізуді, 
жұмысшыларды оқытуды, олардың нұсқаулықтарымен қамтамасыз етуді, 
еңбекті қорғау бойынша кабинеттер құруды, еңбекті қорғау талаптарының 
сақталуын бақылауды ұйымдастыруды және т. б. көздейді. 

Техникалық іс-шаралар мыналарды көздейді: 
  - ауыр, зиянды және монотонды жұмыстардың кешенді механизациясы 
мен автоматтандыруын әзірлеу және енгізу; қауіпсіз технология техникасын 
жасау; сақтандырғыш, дабыл беруші, блоктау құрылғыларын орнату; 

- ауа ортасын қалыпқа келтіру, өндірістік жарықтандыру, жұмыс 
аймағынан зиянды заттардың пайда болуы мен жойылуының алдын алу, 
шуды, дірілді азайту, зиянды сәулелерден қорғау жөніндегі техникалық 
шешімдер; 

- зиянды жағдайларда жұмыс істейтін операторлар немесе 
қашықтықтан басқару үшін оқшаулағыш кабиналар құру; ұжымдық және 
жеке қорғаныс құралдарын әзірлеу және дайындау және т. б. 

Медициналық-профилактикалық іс-шаралар мыналарды қамтиды: 
- қауіпті, зиянды және ауыр еңбек жағдайларында жұмыс істейтіндерді 

алдын ала және мерзімдік медициналық тексеріп-қараулар; 
- оларды емдік-профилактикалық тағаммен қамтамасыз ету; 
- өндірістік гимнастика жүргізу; ультракүлгін және бактерицидтік 

сәулелену; 
- қылқан жапырақты, тұзды-қылқан жапырақты ванналарды қолдану, 

массаж және т. б. 
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Экономикалық іс-шараларға жарақаттанудың алдын алу және еңбек 
жағдайларын жақсарту жөніндегі жұмыстарды материалдық ынталандыру, 
еңбекті қорғауға бөлінетін қаражатты неғұрлым ұтымды бөлу кіреді [9]. 

 
4.1.6. Өндірістік санитария 
 
Шаштараздарға көптеген адамдар барады. Көшеде шаштаразға 

келушілердің киімдері мен аяқ киімдерімен бірге шаң, кір, түрлі 
микроорганизмдер кіреді. Сонымен қатар, бір күн ішінде жұмыс залдарында 
кесілген шаш, тырнақ, тері қабыршақтары жиналады, сондықтан 
шаштараздарда тазалықты қамтамасыз ететін санитарлық-гигиеналық 
ережелерді сақтау қажеттілігі түсінікті. 

Осы мақсатта шаштаразда күніне кемінде 2 рет жуғыш затты қолдана 
отырып, үй-жайларды дымқыл тазарту жүргізіледі. Күн сайын, жұмыс 
аяқталғаннан кейін әкімшілік бекіткен кестеге сәйкес дезинфекциялық 
құралдарды қолдана отырып, мұқият тазалау жүргізіледі, аптасына кемінде 1 
рет шаштараздың барлық үй-жайларында күрделі тазалау жүргізілуі керек. 
Бөлмені мұқият тазарту үшін айына бір рет санитарлық күн өткізіледі.  

Ағымдағы тазалау ‒ бұл қолданылатын құралдарды жуу және 
дезинфекциялау, кесілген шаштар мен пайдаланылған кірді жинау. Әрбір 
жұмыстан кейін шашты тікелей орындыққа жақын жерге жинайды, өйткені 
шашты сыпырған кезде шаң, шаш бөлшектері, тері қабыршақтары ауаға 
көтеріліп, оны ластайды. Қалаққа жиналған шашты герметикалық ыдыстарға 
салады (қоқысқа арналған бір рет қолданылатын полиэтилен пакеттер немесе 
крафт-қағаз қаптар, олар кейін жабылады және байланады). Қоқыс 
шығаратын арнайы компаниялар белгіленген тәртіппен жүйелі түрде 
шығарылады. Қоқысқа арналған пакеттер мен қаптарды қайта пайдалануға 
және оларды тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерге сілкіп тастауға 
жол берілмейді. 

Клиенттің мойны мен бетінен қырқылған шашты алып тастау әрбір 
клиенттен кейін стерильденетін қылқаламмен немесе таза сулықпен 
(мақтамен) жүргізіледі. Биттер анықталған кезде, шаш жиналып, 
мырышталған шелекке жиналады. 

Маникюр жұмыстары аяқталғаннан кейін әр келушіден кейін маникюр 
шыны аяғын ағынды суға мұқият жуып, құралдарды дезинфекциялау керек, 
сонымен қатар құрғақ шкафта (стерилизаторда) өңдеу керек.    

Педикюр жұмыстарын жүргізгеннен кейін әрбір келушіден кейін аяқ 
ваннасын жуу және пайдаланылған құралдарды дезинфекциялау, сондай-ақ 
құрғақ шкафта (стерилизаторда) өңдеу қажет.    

Күн сайын жинау кезінде жұмыс күні аяқталғаннан кейін 
дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып ылғалды жинау жүргізіледі: 
едендер жуылады, айналар, қабырғалар, жиһаз сүртіледі, барлық жабдықтар, 
оның ішінде санитариялық-техникалық жабдықтар шаң мен шаштан 
тазартылады. 
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көтеріліп, оны ластайды. Қалаққа жиналған шашты герметикалық ыдыстарға 
салады (қоқысқа арналған бір рет қолданылатын полиэтилен пакеттер немесе 
крафт-қағаз қаптар, олар кейін жабылады және байланады). Қоқыс 
шығаратын арнайы компаниялар белгіленген тәртіппен жүйелі түрде 
шығарылады. Қоқысқа арналған пакеттер мен қаптарды қайта пайдалануға 
және оларды тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерге сілкіп тастауға 
жол берілмейді. 

Клиенттің мойны мен бетінен қырқылған шашты алып тастау әрбір 
клиенттен кейін стерильденетін қылқаламмен немесе таза сулықпен 
(мақтамен) жүргізіледі. Биттер анықталған кезде, шаш жиналып, 
мырышталған шелекке жиналады. 

Маникюр жұмыстары аяқталғаннан кейін әр келушіден кейін маникюр 
шыны аяғын ағынды суға мұқият жуып, құралдарды дезинфекциялау керек, 
сонымен қатар құрғақ шкафта (стерилизаторда) өңдеу керек.    

Педикюр жұмыстарын жүргізгеннен кейін әрбір келушіден кейін аяқ 
ваннасын жуу және пайдаланылған құралдарды дезинфекциялау, сондай-ақ 
құрғақ шкафта (стерилизаторда) өңдеу қажет.    

Күн сайын жинау кезінде жұмыс күні аяқталғаннан кейін 
дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып ылғалды жинау жүргізіледі: 
едендер жуылады, айналар, қабырғалар, жиһаз сүртіледі, барлық жабдықтар, 
оның ішінде санитариялық-техникалық жабдықтар шаң мен шаштан 
тазартылады. 

Үй-жайлардағы ауа ультракүлгін сәулелермен бактерицидті 
сәулелегіштердің көмегімен залалсыздандырылады, олар орналасқан жері 
бойынша төбелік, қабырғалық және жылжымалы, ал конструкциясы 
бойынша-ашық (клиенттер болмаған кезде қолданылады), жабық 
(адамдардың қатысуымен қолданылуы мүмкін) және аралас типті болуы 
мүмкін. 

Күрделі тазалау кезінде қабырғалар, плинтус едені, есіктер, жиһаз, 
аспаптардың, аппараттардың беттері жуылады және дезинфекциялық 
ерітіндімен өңделеді. Санитарлық-техникалық жабдықтар шүберекпен 
сүртіледі немесе осы мақсатта ұсынылған ұнтақтар, пасталар, гельдер және 
басқа да дайын формалар түрінде дезинфекциялық ерітінді немесе тазартқыш 
зат қолданылатын щеткалармен тазаланады.  

Дезинфекция процесін жуумен біріктіру үшін микробқа қарсы және 
жуу қасиеттерімен қатар құралдарды қолданған жөн.  

Жалпы тазалау кезінде шаңды, шашты кетіру, люстра, шамдар, 
Радиаторлар мен жылыту құбырларын жуу үшін сөрелерді міндетті түрде 
жылжыту керек; раковиналарды мұқият тазалап, жуыңыз. Қосалқы үй-
жайларда қырқылған шаш пен лас кірге арналған бөшкелер жуылады, 
персоналдың жеке шкафтарында және тумбаларында тазалау жүргізіледі. 
Негізгі және қосалқы үй-жайларды, дәретханаларды жинау үшін жеке 
мүкәммал бөлінеді, ол таңбаланады. Жинау аяқталғаннан кейін мүкәммал 
жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңделеді, содан кейін кептіріледі.  
Оны арнайы бөлінген жерлерде сақтаңыз. 

Егер шаштаразда тарақандар немесе кеміргіштер табылса, осы қызмет 
түріне құқығы бар мамандандырылған ұйымдар жүргізетін дезинсекция және 
дератизация жүргізу қажет. Дезинсекция және дератизация бойынша 
профилактикалық іс-шараларды жүргізу күні, қолданылатын құралдардың 
атауы мен саны есепке алу құжаттамасында тіркеледі [8]. 

 
4.1.7. Өндірістік ортаның негізгі санитарлық-гигиеналық 

факторлары 
 
Өндірістік ортаның санитарлық-гигиеналық факторлары адам ағзасына 

айтарлықтай әсер етеді.  
Шаштаразда санитарлық-техникалық құрылғылардың барлық түрлері 

қарастырылуы керек: сумен жабдықтау, кәріз, жылыту, желдету, суық және 
ыстық сумен жабдықтау.  

Жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелері қоршаған ортаның 
қолайлы микроклиматтық жағдайларын, шаштараздар үй-жайларындағы 
ауаның нормативтік құрамы мен сапасын қамтамасыз етеді.  

Жылыту жүйесі. Шаштараздарда температураны ұстап тұру үшін көп 
жағдайда орталықтандырылған жылыту қолданылады. Жылыту 
радиаторлары шаңнан, кесілген шаштардан, тырнақтардан, тері 
таразыларынан үнемі тазалануы керек. Олар бөлмені ластайды; сонымен 
қатар, олар күйіп, ауаға зиянды заттар шығаруы мүмкін.  
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Шаштаразда тұрақты ауа температурасын сақтау керек. Суық мезгілде, 
сыртқы ауаның орташа тәуліктік температурасы 10°C-тан төмен болған 
кезде, 21 температураны ұстап тұру ұсынылады... 23 °C, ал жылы мезгілде-
22... 24 °C, өйткені бөлмедегі ауа температурасы жоғары болған кезде 
шебердің шаршауы артады, ал төменгі температурада суық тию қаупі артады. 
Ауа температурасының көлденең (қабырғадан үй-жай ішіндегі кез келген 
нүктеге дейін) және еденнен 1,5 м биіктікке дейінгі тік айырмашылығы 2 °С-
тан аспауы тиіс.  

Желдету жүйесі. Шаштараздар үшін тиімді желдету өте маңызды, 
өйткені күн ішінде ауа шаңмен, микроорганизмдермен, химиялық заттармен 
жұқтырылады.  

Желдетудің екі түрі бар: табиғи (терезелер мен терезелер арқылы) және 
жасанды (арнайы жабдықтың көмегімен). Жұмыс залдары мен қосалқы үй-
жайларда желкөздер мен фрамугалар болуы тиіс. Шаштараздардың үй-
жайларында жалпы алмасу ағынды-сору желдеткіші қарастырылуы керек, 
оның жұмыс принципі бөлмеге таза ауаны беру және ластанған ауаны 
шығару болып табылады. Ауа қозғалысының жылдамдығы 0,3 м / с аспауы 
керек, әйтпесе бөлмеде жобалар пайда болады.  

Желдету жүйелері арнайы үй-жайларда орналасуы және тұрғын және 
қоғамдық ғимараттардың желдету жүйелерінен оқшаулануы тиіс.  

Шаштараздың барлық бөлмелерінің желдету жүйелері қосалқы және 
санитарлық бөлмелерді қоспағанда ортақ болуы мүмкін. 

Жұмыс орындарының саны үшке дейінгі шаштараздарда желдеткіштер 
мен фрамугалар арқылы табиғи желдетуге рұқсат етіледі.  

Желдету қондырғыларының жұмысын бақылауды арнайы ұйымдар 
жүзеге асырады. Үй ‒ жайды ауаны баптау жүйесімен жабдықтаған жағдайда 
айына кемінде 1 рет сүзгілерді жалпы тексеруді жүргізу керек ‒ олардың 
бетінің жай-күйі тексеріледі, олардың ластануы визуалды бағаланады. 

Ауаның бактериялық ластануын азайту үшін шаштараздар 
бактерицидті сәулелендіргіштермен жабдықталған. Олардың 
конструкциялары персонал мен келушілердің сәулелену мүмкіндігін толық 
болдырмауы тиіс.  

Сумен жабдықтау жүйесі. Санитарлық нормаларға сәйкес шаштараздар 
ішкі сумен жабдықтау, ыстық сумен жабдықтау және кәріз жүйелерімен 
жабдықталуы керек. Шаштараздарда қолданылатын судың сапасы БК-ға 
сәйкес келуі керек.  

Шаштараздардың басым бөлігі орталықтандырылған сумен 
жабдықтауды пайдаланады, ал ол болмаған жағдайда жергілікті су көзінен су 
алатын ішкі су құбыры жабдықталады. Егер шаштаразда 
орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаса, ағынды су жылыту 
құрылғылары орнатылады: титан, электр жылытқышы, сумен жабдықтау 
жүйесіне қосылған автоматты газ жылытқышы. Ағып кетпейтін 
жылытқыштарды, газ және электр плиталарын пайдалану сумен 
жабдықтаудың резервтік көзі ретінде ғана мүмкін болады.  
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Шаштаразда тұрақты ауа температурасын сақтау керек. Суық мезгілде, 
сыртқы ауаның орташа тәуліктік температурасы 10°C-тан төмен болған 
кезде, 21 температураны ұстап тұру ұсынылады... 23 °C, ал жылы мезгілде-
22... 24 °C, өйткені бөлмедегі ауа температурасы жоғары болған кезде 
шебердің шаршауы артады, ал төменгі температурада суық тию қаупі артады. 
Ауа температурасының көлденең (қабырғадан үй-жай ішіндегі кез келген 
нүктеге дейін) және еденнен 1,5 м биіктікке дейінгі тік айырмашылығы 2 °С-
тан аспауы тиіс.  

Желдету жүйесі. Шаштараздар үшін тиімді желдету өте маңызды, 
өйткені күн ішінде ауа шаңмен, микроорганизмдермен, химиялық заттармен 
жұқтырылады.  

Желдетудің екі түрі бар: табиғи (терезелер мен терезелер арқылы) және 
жасанды (арнайы жабдықтың көмегімен). Жұмыс залдары мен қосалқы үй-
жайларда желкөздер мен фрамугалар болуы тиіс. Шаштараздардың үй-
жайларында жалпы алмасу ағынды-сору желдеткіші қарастырылуы керек, 
оның жұмыс принципі бөлмеге таза ауаны беру және ластанған ауаны 
шығару болып табылады. Ауа қозғалысының жылдамдығы 0,3 м / с аспауы 
керек, әйтпесе бөлмеде жобалар пайда болады.  

Желдету жүйелері арнайы үй-жайларда орналасуы және тұрғын және 
қоғамдық ғимараттардың желдету жүйелерінен оқшаулануы тиіс.  

Шаштараздың барлық бөлмелерінің желдету жүйелері қосалқы және 
санитарлық бөлмелерді қоспағанда ортақ болуы мүмкін. 

Жұмыс орындарының саны үшке дейінгі шаштараздарда желдеткіштер 
мен фрамугалар арқылы табиғи желдетуге рұқсат етіледі.  

Желдету қондырғыларының жұмысын бақылауды арнайы ұйымдар 
жүзеге асырады. Үй ‒ жайды ауаны баптау жүйесімен жабдықтаған жағдайда 
айына кемінде 1 рет сүзгілерді жалпы тексеруді жүргізу керек ‒ олардың 
бетінің жай-күйі тексеріледі, олардың ластануы визуалды бағаланады. 

Ауаның бактериялық ластануын азайту үшін шаштараздар 
бактерицидті сәулелендіргіштермен жабдықталған. Олардың 
конструкциялары персонал мен келушілердің сәулелену мүмкіндігін толық 
болдырмауы тиіс.  

Сумен жабдықтау жүйесі. Санитарлық нормаларға сәйкес шаштараздар 
ішкі сумен жабдықтау, ыстық сумен жабдықтау және кәріз жүйелерімен 
жабдықталуы керек. Шаштараздарда қолданылатын судың сапасы БК-ға 
сәйкес келуі керек.  

Шаштараздардың басым бөлігі орталықтандырылған сумен 
жабдықтауды пайдаланады, ал ол болмаған жағдайда жергілікті су көзінен су 
алатын ішкі су құбыры жабдықталады. Егер шаштаразда 
орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаса, ағынды су жылыту 
құрылғылары орнатылады: титан, электр жылытқышы, сумен жабдықтау 
жүйесіне қосылған автоматты газ жылытқышы. Ағып кетпейтін 
жылытқыштарды, газ және электр плиталарын пайдалану сумен 
жабдықтаудың резервтік көзі ретінде ғана мүмкін болады.  

Шаштараздардағы ыстық және суық су барлық раковиналарға, аяқ 
ванналарына және басқа санитарлық жабдықтарға жеткізіледі.  

Шаштараздарды ішкі су құбыры мен кәрізсіз ғимараттарда 
орналастыруға рұқсат етілмейді.  

Шаштараздарда су дезинфекциялық еріткіштер, бояулар, шашты жууға 
арналған химиялық қосылыстар, беттерді өңдеу, Жабдықтар және т.б. 
қолданылады, сондықтан судың сапасына қатаң талаптар қойылады [8]. 

 
4.1.8. Өндірістік жарықтандыру 
 
Өндірістік үй-жайларды жарықтандыру кезінде тікелей күн сәулесінен 

және аспанның шашыраңқы жарығынан пайда болатын және географиялық 
ендікке, жыл мен күннің уақытына, бұлттылық дәрежесіне және 
атмосфераның мөлдірлігіне байланысты өзгеретін табиғи жарық 
қолданылады; электр жарық көздерімен жасалатын жасанды жарықтандыру 
және нормалар бойынша жеткіліксіз табиғи жарық жасанды жарықпен 
толықтырылатын аралас жарықтандыру. 

Құрылымдық жағынан, табиғи жарықтандыру сыртқы қабырғалардағы 
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Шаштараздардың барлық өндірістік және қосалқы үй-жайларында 
табиғи жарық барынша пайдаланылуы тиіс. Жұмыс залдарында терезе 
ойықтары арқылы табиғи жарықтың болуы міндетті. Бұл күн сәулесі, атап 
айтқанда оның ультракүлгін спектрі ауадағы микроорганизмдерге, жиһаз 
бетіне, құралдарға және т.б. бактерицидтік әсер ететіндігіне байланысты. Күн 
жағына қарайтын терезелерді күнқағарлармен, перделермен, жалюздермен 
және т. б. қорғау ұсынылады. 
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Табиғи жарық біркелкі және жеткілікті болуы керек. Сондықтан 
терезелер мен басқа жарық саңылауларын жабдықтармен, материалдармен 
және басқа заттармен бітеуге тыйым салынады. Терезелерді үнемі және 
уақтылы жуу өте маңызды, өйткені лас әйнектер күн сәулесінің 50%-ын 
сақтайды. 

Бір жақты табиғи жарықтандыру кезінде үй-жайлардың тереңдігі 6 м-
ден аспауы керек, ерекше дәл жұмыстар жүргізілетін үй-жайлар үшін табиғи 
жарықтандыру коэффициенті (КЕО) (педикюр, маникюр, визаж және т.б.) 
кемінде 1,5%, шаштараз залдарында-кемінде 1% болуы керек. 

Табиғи жарық жеткіліксіз болған жағдайда өндірістік үй-жайларда 
немесе жекелеген аймақтарда қыздыру шамдары қолданылады. Жалпы және 
жергілікті жарықтандыру үшін флуоресцентті лампалар қолданылады. 
Шаштараздар мен макияж жұмыстарының жекелеген түрлерін (шашты бояу, 
макияж) орындау кезінде түс ажыратудың жоғары талаптарын ескере 
отырып, түстердің максималды көбеюін қамтамасыз ететін шамдарды 
пайдалану ұсынылады. 

Жасанды жарықтандыру жеткілікті, біркелкі болуы керек және түс 
схемасын бұрмаламау және шебердің көзіне жүктемені арттырмау үшін 
жарқыл жасамауы керек.  

Жалпы қолданыстағы шамдар біркелкі жарық тудыратындай етіп 
орналастырылады, бұл ретте оларды пайдалану мен ауыстырудың 
қауіпсіздігі мен ыңғайлылығын қамтамасыз ету қажет. 

Көрнекі кернеуді қажет ететін жұмыс орындарында – маникюр, 
педикюр кабинеттерінде жалпы және жергілікті аралас жарықтандыруды 
құру қажет. Жергілікті жарықтандыру кезінде жарық тек жұмыс орнына 
түсіп, шебердің көзіне түспеуі керек. 

Жұмыс орындарындағы жарықтандыру белгіленген гигиеналық 
нормаларға сәйкес келуі тиіс. Жеткіліксіз және дұрыс орнатылмаған Жарық 
шебердің жұмысын төмендетеді және оның жұмыс сапасын нашарлатады 
[10]. 

 
4.1.9. Нормативтік құжаттама 
 
Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық негіздерді белгілейтін Қазақстан 

Республикасының Негізгі Заңы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 
болып табылады. Оның қолданысқа енгізілуімен ҚР «Қазақстан 
Республикасындағы еңбек туралы», «ұжымдық шарттар туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы әлеуметтік әріптестік туралы» және «Еңбек қауіпсіздігі 
және еңбекті қорғау туралы» Заңдары күшін жойды. ҚР ЕК 23 тараудан 
тұрады, оның ішінде 204 мақала (еңбек туралы ескі Заңда 109 баптың 12 
тарауы болған) және арнайы тараулар мен мақалаларда регламенттелген 
көптеген жаңалықтар бар:  

- еңбек заңнамасының принциптері;  
- барлық мемлекеттік органдардың еңбек қатынастарын реттеу 

саласындағы құзыреті;  
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көптеген жаңалықтар бар:  

- еңбек заңнамасының принциптері;  
- барлық мемлекеттік органдардың еңбек қатынастарын реттеу 

саласындағы құзыреті;  

- еңбек қатынастарының туындау негіздері;  
- қызметкер мен жұмыс берушінің негізгі құқықтары мен міндеттері;  
- еңбек шартын жасасу, тоқтату және бұзу тәртібі (бұрын ол жеке еңбек 

шарты деп аталған);  
- қызметкердің дербес деректерін қорғау;  
- жұмыс уақытының режимі және Еңбекті нормалау;  
- еңбекақы төлеу;  
- кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру;  
- кепілдіктер мен өтемақы төлемдері;  
- жеке еңбек дауларын қарау;  
- әйелдердің және отбасылық міндеттері бар өзге де адамдардың 

еңбегін реттеу ерекшеліктері;  
- қосымша жұмыс істейтін қызметкерлердің, үйде жұмыс істейтін 

қызметкерлердің, мүгедектер мен азаматтық қызметшілердің еңбегін реттеу 
ерекшеліктері;  

- шағын кәсіпкерлік субъектілері жұмыскерлерінің (жұмыскерлерінің 
жылдық орташа саны 25 адамнан аспайтын), заңды тұлғалардың алқалы 
атқарушы органдарының басшылары мен мүшелерінің, сондай-ақ 
жұмыскерлердің өзге де санаттарының еңбегін реттеу ерекшеліктері;  

- еңбек саласындағы әлеуметтік әріптестік және ұжымдық қатынастар;  
- жеке және ұжымдық еңбек дауларын қарау тәртібі;  
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері;  
- еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және 

қызметкерлер денсаулығының өзге де зақымдануларын тергеп-тексеру және 
есепке алу;  

- еңбек заңнамасының сақталуын мемлекеттік және қоғамдық бақылау;  
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылау. 

Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының негізгі қағидаттары:  
- адамның және азаматтың еңбек саласындағы құқықтарын шектеуге 

жол бермеу;  
- еңбек бостандығы;  
- кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке және балалар еңбегінің ең нашар 

түрлеріне тыйым салу;  
- қауіпсіздік және гигиена талаптарына жауап беретін еңбек 

жағдайларына құқықты қамтамасыз ету;  
- өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты қызметкердің өмірі мен 

денсаулығының басымдығы;  
- ең төменгі жалақы мөлшерінен кем емес еңбегі үшін әділ сыйақы 

құқығын қамтамасыз ету;  
- демалу құқығын қамтамасыз ету;  
- қызметкерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі;  
- жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өз құқықтары мен мүдделерін 

қорғау үшін бірігу құқығын қамтамасыз ету;  
- әлеуметтік әріптестік;  
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- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік 
реттеу;  

- қызметкерлер өкілдерінің Қазақстан Республикасы Еңбек 
заңнамасының сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге асыру құқығын 
қамтамасыз ету болып табылады.  

Бір қызығы, еңбек заңнамасының негізгі принциптеріне жалпыға 
белгілі, сонымен қатар өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты 
қызметкердің өмірі мен денсаулығының басымдығы кіреді. Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексі, бұрын қолданыста болған еңбек туралы 
Заңға қарағанда, тек еңбек және онымен байланысты қатынастарды ғана 
емес, сондай-ақ әлеуметтік әріптестік қатынастарын және еңбек қауіпсіздігі 
мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қатынастарды да реттейді. 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде ҚР Үкіметі, еңбек жөніндегі 
уәкілетті мемлекеттік орган (Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі) және оның аумақтық бөлімшелері, сондай-ақ жергілікті 
атқарушы органдар арасында еңбек қатынастарын реттеу саласындағы 
өкілеттіктердің аражігін ажырату нақты жазылған. Жеке еңбек шартында 
Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы 
заңнамасында және ұжымдық шартта көзделген қауіпті және зиянды 
өндірістік факторларды, осындай жағдайлардағы жұмыс үшін жеңілдіктер 
мен өтемақыларды қоса алғанда, жұмыс орнының дұрыс сипаттамасы 
көрсетілуге тиіс [9]. 

 
4.2. Құралдар мен электр жабдықтары 
 
4.2.1. Электр аспаптары мен аппаратурасы 
 
Шаш қиюға арналған машиналар 
Шашты қию шаштың өсу бағытына қарсы болуы керек, себебі машина 

баяу алға қарай жылжиды. 
Электр машиналарының бірнеше түрлері бар, олардың жұмыс 

принципі бірдей емес. Машиналар тұрақты және айнымалы ток желісінен 
жұмыс істейді. Олардың корпусы пластиктен тұрады және олар электр 
қозғалтқышынан, редуктор механизмі орналастырылған машинаның 
басынан, оған серіппелі және қауіпсіздік сымы бар пластикалық фитингтен 
тұрады. 

Жинаққа ауыстырылатын саптамалар кіреді (сурет.4.1).  
Машинаны дымқыл қолмен алуға болмайды, лас, майлы шашты қиюға 

болмайды. Профилактикалық жөндеу 3-4 айдан кейін қажет.  
Машинаны маймен майлаған кезде пышақтарға май тигізбеу керек.  
Шаштараздарға арналған заманауи өндіріс ұсына алатын барлық 

машиналар екі түрге бөлінеді ‒ іс жүзінде шаштараздар мен қайшылар 
(жиектер). 

Триммер (Сурет. 4.2) 
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қысқартылған корпустың арқасында жеңіл және ықшам, ол құлақтың 
артындағы қол жетімді жерлерге жетеді, уақытша аймақты керемет өңдейді 
және сақал сызығын түзетеді. Сонымен қатар, триммерді қауіпті ұстараны 
қолданған кезде Клиентті кесіп тастамай-ақ өрнек жасау үшін қолдануға 
болады. Шаштараз үшін триммер ‒ бұл жұмысты жеңілдетіп қана қоймай, 
сонымен қатар шаш қию кезінде жіберілген қателерді түзете алатын пайдалы 
құрал. 

 

 

4.1-сурет. Шаш қиюға арналған машина         4.2-сурет. Шаш триммері 
 
Ыстық қайшылар 
Жылжымалы ыстық нүктесі бар ыстық қайшылар қолданылады. Бұл 

қайшыларда қию кезінде пышақтардың қиылысу нүктесі қызады, яғни жұмыс 
кезінде жылытылатын аймақты жылжытып, шашты қауіпсіз етеді. 

Қайшымен құрғақ және дымқыл шашты қиюға болады. 
Кәдімгі қайшымен қию ұшты «ашық» қалдырады, бұл сыртқы 

факторлардың теріс әсеріне көбірек ықпал етеді және өміршеңдігін 
жоғалтады. Ыстық қию шаштың энергиясын сақтай отырып, ұшты «жабады». 
Нәтижесінде тіпті жұқа және нәзік шаштар серпімділікке ие болады, қалың, 
ауыр және көлемді болады. Олар бөлінбейді, сау болады және жақсы 
үйлеседі. Сонымен қатар, шаш ультракүлгін сәулеленудің, ластанудың және 
басқа да жағымсыз сыртқы факторлардың әсеріне аз сезімтал әсер етеді. 
Шаштың беті тегіс болады, өйткені оны құрайтын таразылар тығыз 
орналасады. Әсіресе айқын әсер ұзын және еденге ұзын шашқа түседі. 
Шашты емдеудің барлық түрлерінен айырмашылығы, ыстық қайшыларды 
қолдану нәтижесі бірден көрінеді. 

Электрлі шаш кептіргіш 
Шаш кептіргіштің бұл түрі өте қарапайым. Қатты пластиктен жасалған 

корпуста желдеткіш, электр қозғалтқышы және қыздыру элементі бар. 
Шаш кептіргіштің жұмыс принципі – бұл ауа ағыны желдеткіштің 

әсерінен корпустың артқы жағынан шығады, содан кейін қыздыру 
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элементінен өтіп, ауа қызады және шаш кептіргіштен тар саптама арқылы 
шығады. 

Ауа кіретін шаш кептіргіштің ұшынан дененің ішіне ұзын шаштар мен 
түрлі заттардан қорғайтын тор орнатылады. 

Шаш кептіргіштердің әртүрлі модификацияларында ауа жылдамдығы 
мен оның температурасын реттеуге арналған тұтқаға орнатылған реттегіштер 
болуы мүмкін. Тұрмыстық шаш кептіргіштерінің типтік үлгілері кейбір 
ерекшеліктерді қоспағанда бірдей. 

Желдеткіш 12-18 вольтты кернеуден жұмыс істей алатын коллекторлық 
миниатюралық электр қозғалтқышынан тұрады. 

Бұл қозғалтқыштың білігіне пластикалық пропеллер орнатылған, оның 
пішіні бренд пен өндірушіге байланысты өзгеруі мүмкін. 

Қыздыру элементі ыстыққа төзімді негізден тұрады, оған нихром 
спиралы оралған. Жұмыс режимдерінің санына байланысты бірнеше спираль 
болуы мүмкін. 

Шаш кептіргішті пайдалану кезінде спираль үнемі ауамен үрленіп, оны 
жылытуы керек. Егер желдеткіш істен шығып, спираль қызуды жалғастыра 
берсе, онда терморель түрінде қызып кетуден қорғау жұмыс істеуі керек. 
Қазіргі уақытта барлық заманауи модельдер ескі нұсқалардан 
айырмашылығы осындай қорғаныспен жабдықталған. 

Электр шаш кептіргіштерінің түрлері 
Қазіргі уақытта әртүрлі мақсаттағы тұрмыстық және техникалық шаш 

кептіргіштерінің, техникалық параметрлер мен дизайнның үлкен таңдауы 
ұсынылған.  

Қолдану мақсатына қарай шаш кептіргіштері бөлінеді: 
Тұрмыстық. Күнделікті қолдануға қызмет етіңіз. Шашты кептіруге 

арналған мұндай құрылғылар үйде шашты сәндеу үшін де қолданылады 
(күріш. 4.3). 

 

 
 

4.3-сурет. Тұрмыстық электр          4.4-сурет. Жол шаш кептіргіші 
             шаш кептіргіші              
 
Жол шаш кептіргіштері корпустың ықшамдылығымен ерекшеленеді, 

тек шашты кептіруге қызмет етеді, жолда және іссапарда жиі уақыт өткізетін 
адамдарға жарайды. Шағын құрылғыны спортзалға алып жүру ыңғайлы, 
өйткені оның жиналмалы дизайны болуы мүмкін және спорттық сөмкеге 
оңай сәйкес келеді (Сурет. 4.4). 
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             шаш кептіргіші              
 
Жол шаш кептіргіштері корпустың ықшамдылығымен ерекшеленеді, 

тек шашты кептіруге қызмет етеді, жолда және іссапарда жиі уақыт өткізетін 
адамдарға жарайды. Шағын құрылғыны спортзалға алып жүру ыңғайлы, 
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Кәсіби модельдер сұлулық салондары мен шаштараздармен 
жабдықталған, оларда шаш жасау және шашты кептіру үшін қолданылады. 
Кәсіби шаш кептіргіштерінің қуаты артып, бірнеше жұмыс режимі бар. 
Мұндай құрылғылар үйде қолдануға жарамайды, үнемі қолданумен олар 
шашты құрғатуы мүмкін (күріш. 4.5). 

 
 

4.5-сурет. Кәсіби шаш кептіргіш         4.6-сурет  Шоғырлағыш шаш       
                                                                                  кептіргіш 
 
Шашты сәндеу әдісіне сәйкес, шаш кептіргіш жабдықтары келесі түрде 

болады: 
Концентраторлар шашты дәл сәндеу үшін бағытталған ауа ағынын 

құрайтын тегістелген саптамамен жабдықталған. Дұрыс таңдалған 
концентратор шашты мұқият өңдеуге, ылғалды тез кетіруге және зақым 
келтірмеуге мүмкіндік береді. Дөңгелек щетканы хабпен бірге әртүрлі 
сәндеуге болады. Шамадан тыс тар саптама ауа ағынын құрайтынын білу 
керек, ол жиі қолданған кезде шашты құрғатуы мүмкін. Өте кең саптама 
шашты сәндеуді қиындатады. Қалыңдығы шамамен 10 мм және ені 9 см 
болатын саптама 2 киловаттқа дейін қалыпты болып саналады (сурет. 4.6). 

Диффузорлар шаштың көлемін ұлғайту үшін қолданылады, жұмсақ 
және тез кептіру үшін тиімділігі жоғары. Диффузордың құрылғысы 
келесідей: жылжымалы немесе қатаң бекітілген арнайы «саусақтары» бар кең 
саптама шаш кептіргіштің саптамасына бекітіледі. Мұндай электрлік шаш 
кептіргіш ауа ағынын сиретуге арналған, бұйра шашқа қосымша көлем мен 
тегіс бұйралар жасайды. Диффузорды сатып алғанда, «саусақтардың» 
ұзындығы маңызды рөл атқарады. Ұзын шаштар шаштың көлемін ұлғайту 
үшін қолданылады, ал қысқа шаштар шаш тамырларын тез кептіру үшін 
қолданылады (күріш. 4.7). 

 

 

   4.7-сурет. Диффузор                                     4.8-сурет. Стайлер 
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Стайлер әртүрлі шаш үлгісін жасау үшін ыңғайлы (сурет. 4.8). 
Кәсіби шаш қыстырғыштар 
Кәсіби шаш қыстырғыштар ‒ бұл ең сәнді және кретивті шаш үлгісін 

жасауға арналған электрлі құралдар. 
Барлық кәсіби шаш қыстырғыштарын бөлуге болады: шаш 

бұйралағыш үтіктер және түзеткіш қыстырғыштар («шаш үтігі»). 
Шаш бұйралағыш үтіктер ‒ ішіне жылыту элементі орнатылған қуыс 

металл шыбық. Сыртта шашты бекіту үшін арнайы серіппелі қысқыш 
орнатылған. Мұндай форсункалардың конфигурациясы өте алуан түрлі: 
дөңгелек өзегі бар классикалық форсункалар, жалғыз және қос спиральды 
форсункалар, жалғыз және қос үшбұрышты форсункалар, параллель 
шыбықтары бар қос және үштік форсункалар, тоқылған инелер түріндегі 
өзектері бар қос форсункалар. 

Дөңгелек штангасы бар классикалық форсункалар Әртүрлі көлденең 
қимасы бар (10-дан 36 мм-ге дейін).  

Бір және қос үшбұрышты кәсіби қыстырғыштар әртүрлі мөлшерде 
болады (10-нан 20 мм-ге дейін).  

Бір және қос спиральды форсункалар да әртүрлі диаметрде жасалады 
(10-нан 18 мм-ге дейін). Спиральдың қандай «қадамы» бұйраның 
қаншалықты керемет болатынына байланысты.  

Параллель шыбықтары бар қос және үш еселенген форсункалар, 
сондай-ақ тоқылған инелер түріндегі өзектері бар қос форсункалар ұқсас 
мақсатқа ие: әр түрлі ұзындықтағы бұйраларды «сегіздік» түрінде орау 
және шығармашылық сәндеудің басқа түрлері.  

«Шашқа арналған Үтіктер» шаш түзеткіштері.  Шаш түзеткіштері, ең 
алдымен, бұйра шашты түзетуге арналған. Сондықтан оларды «шаш 
үтіктері» деп те атайды.  

Қысқышты-гофрды қолдану шашқа әртүрлі айқындық пен 
айқындықтың көптеген үлгілерін жасауға мүмкіндік береді – олар тегіс 
немесе туралған болуы мүмкін. Мұндағы жұмыс принципі "шаш үтіктері" 
сияқты: шаш сызығы екі пластинаның арасына қысылады, оның жұмыс беті 
тегіс емес, бірақ гофрленген. Жұмыс тақталарының мөлшері мен дизайны 
әр түрлі болуы мүмкін: тар, стандартты, кең. 

Шаштараз жабдықтары. 
Жыл сайын шаштараздардың жабдықтары мен құрылғыларымен 

жабдықталуы жақсарады, бұл шаштараздың жұмысын жеңілдетеді, шашты 
өңдеудің технологиялық процестерін жақсартады және операцияларды 
орындау уақытын қысқартады. 

Қазіргі заманғы шаштараздар шашты кептіруге арналған 
құрылғылармен, шашты термиялық өңдеуге арналған (климазондар), электр 
жылытқыштармен жабдықталуы керек. 

Шашты кептіруге арналған аппараттар (кептіргіштер) шашты 
кептіруге арналған. Шығарылатын құрылғылар әртүрлі модификацияға ие: 
қабырғаға бекітілген, роликтерге еденге орнатылған, тікелей жұмыс 
орнының үстіне бекітілген. Бұл құрылғылардың құрылғысы бірдей. Олар 
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Стайлер әртүрлі шаш үлгісін жасау үшін ыңғайлы (сурет. 4.8). 
Кәсіби шаш қыстырғыштар 
Кәсіби шаш қыстырғыштар ‒ бұл ең сәнді және кретивті шаш үлгісін 

жасауға арналған электрлі құралдар. 
Барлық кәсіби шаш қыстырғыштарын бөлуге болады: шаш 

бұйралағыш үтіктер және түзеткіш қыстырғыштар («шаш үтігі»). 
Шаш бұйралағыш үтіктер ‒ ішіне жылыту элементі орнатылған қуыс 

металл шыбық. Сыртта шашты бекіту үшін арнайы серіппелі қысқыш 
орнатылған. Мұндай форсункалардың конфигурациясы өте алуан түрлі: 
дөңгелек өзегі бар классикалық форсункалар, жалғыз және қос спиральды 
форсункалар, жалғыз және қос үшбұрышты форсункалар, параллель 
шыбықтары бар қос және үштік форсункалар, тоқылған инелер түріндегі 
өзектері бар қос форсункалар. 

Дөңгелек штангасы бар классикалық форсункалар Әртүрлі көлденең 
қимасы бар (10-дан 36 мм-ге дейін).  

Бір және қос үшбұрышты кәсіби қыстырғыштар әртүрлі мөлшерде 
болады (10-нан 20 мм-ге дейін).  

Бір және қос спиральды форсункалар да әртүрлі диаметрде жасалады 
(10-нан 18 мм-ге дейін). Спиральдың қандай «қадамы» бұйраның 
қаншалықты керемет болатынына байланысты.  

Параллель шыбықтары бар қос және үш еселенген форсункалар, 
сондай-ақ тоқылған инелер түріндегі өзектері бар қос форсункалар ұқсас 
мақсатқа ие: әр түрлі ұзындықтағы бұйраларды «сегіздік» түрінде орау 
және шығармашылық сәндеудің басқа түрлері.  

«Шашқа арналған Үтіктер» шаш түзеткіштері.  Шаш түзеткіштері, ең 
алдымен, бұйра шашты түзетуге арналған. Сондықтан оларды «шаш 
үтіктері» деп те атайды.  

Қысқышты-гофрды қолдану шашқа әртүрлі айқындық пен 
айқындықтың көптеген үлгілерін жасауға мүмкіндік береді – олар тегіс 
немесе туралған болуы мүмкін. Мұндағы жұмыс принципі "шаш үтіктері" 
сияқты: шаш сызығы екі пластинаның арасына қысылады, оның жұмыс беті 
тегіс емес, бірақ гофрленген. Жұмыс тақталарының мөлшері мен дизайны 
әр түрлі болуы мүмкін: тар, стандартты, кең. 

Шаштараз жабдықтары. 
Жыл сайын шаштараздардың жабдықтары мен құрылғыларымен 

жабдықталуы жақсарады, бұл шаштараздың жұмысын жеңілдетеді, шашты 
өңдеудің технологиялық процестерін жақсартады және операцияларды 
орындау уақытын қысқартады. 

Қазіргі заманғы шаштараздар шашты кептіруге арналған 
құрылғылармен, шашты термиялық өңдеуге арналған (климазондар), электр 
жылытқыштармен жабдықталуы керек. 

Шашты кептіруге арналған аппараттар (кептіргіштер) шашты 
кептіруге арналған. Шығарылатын құрылғылар әртүрлі модификацияға ие: 
қабырғаға бекітілген, роликтерге еденге орнатылған, тікелей жұмыс 
орнының үстіне бекітілген. Бұл құрылғылардың құрылғысы бірдей. Олар 

термиялық қорғанысқа ие, бұл әр клиент үшін уақытты да, ауа 
температурасын да жеке реттеуге мүмкіндік береді. 

Климазон шашты бояу және бұйралау кезінде химиялық процестерді 
тездетуге арналған; көбінесе шеберге клиенттің шашының құрылымы мен 
жағдайына байланысты оңтайлы қыздыру температурасын және 
композицияның қартаю уақытын таңдауға мүмкіндік беретін 
компьютермен жабдықталған.  

Электр аппаратурасымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы 
қағидалары: 

- аппараттарды желіге қосар алдында сымдардың жарамдылығын 
және жерге тұйықтаудың болуын тексеру қажет; 

- аппараттарды сулы қолмен қосуға тыйым салынады; 
- аппараттарды өз бетінше бөлшектеуге тыйым салынады [10]. 
 
4.2.2. Құрал-саймандар мен жабдықтар 
 
Шаштараз жұмысының сапасы мен жылдамдығы шаштараз туралы 

білімнің тереңдігіне ғана емес, сонымен қатар құрал-жабдықтар мен 
жабдықтарды дұрыс өңдеу қабілетіне, операциялардың қатаң дәйектілігіне, 
сондай-ақ ұтымды қозғалыстардың дамуына байланысты. 

Шашты тарауға арналған құрал 
Тарақтар. Шаштараздың негізгі құралы – тарақ. Сондықтан оның 

мақсатына байланысты оның түрлерін ғана емес, сонымен қатар оларға 
қойылатын талаптарды да білу керек. Тарақтардың әртүрлі ортада (жоғары 
температурада, химиялық қосылыстармен және т.б.) қолданылатындығын 
ескере отырып, олардың сапасы белгілі бір талаптарға сай болуы керек. 
Сонымен, тарақтар жасалған материал шаштараздарда қолданылатын 
химиялық заттардың әсеріне төзімді болуы керек. Сонымен қатар, тарақтар 
ыстық судан өзгермеуі керек, оларды жақсы тегістеу керек, өйткені 
тістердегі бөртпелер шаштың сыртқы қабатын, сондай-ақ шаштың терісін 
зақымдауы мүмкін. 

Тарақтың сапасына қойылатын негізгі талаптардың бірі-онда 
магниттік қасиеттердің болмауы немесе электр зарядтарының жинақталу 
қабілеті. Тарақ жеткілікті серпімді болуы керек. Бұл әсіресе оралған шашты 
тарылту кезінде өте маңызды. 

 

 
4.9- сурет. Тарақтардың әртүрлі түрлері 
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Дайындалған материалдарға байланысты тарақтар металл 
бөлшектермен, синтетикалық және пластиктен тұрады (сурет. 4.9). 

Материалдар 
Өзіңізге ұнайтын тарақты таңдағанда, ең алдымен, оның қандай 

материалдан жасалғанына назар аудару керек. Олардың әрқайсысының 
кемшіліктері мен артықшылықтарын білу шашқа пайда әкеледі, оларға зиян 
тигізбейді: 

Ағаш ‒ табиғи материал, ол бұйраларды электрлендірмейді, оларды 
жібектей, жылтыр етеді, бөлінген ұштардың пайда болуына жол бермейді. 
Мұқият күтімді қажет етеді, оңай бұзылады; 

Металл ‒ беріктіктің жоғарылауымен, беріктігімен сипатталады. Оның 
басты кемшілігі – егер қалампыр тым жұқа болса, силикон, пластмасса, 
резеңке ұштарынан айырылса, басын зақымдауы мүмкін. Шаш кептіргішпен 
кептіру кезінде металл тарақты қолдануға тыйым салынады, өйткені бұл 
шаштың күйін айтарлықтай нашарлатады; 

Пластик-танымал, арзан материал. Күтім жасау оңай, салмағы аз. Бұл 
жағдайда сіз пластиктің өте нәзік екенін, ауыр жүктемелер мен соққыларға 
төтеп бере алмайтындығын, оңай сынатындығын білуіңіз керек; 

Силикон ‒ ұзақ қызмет мерзімі бар, бұйраларды оңай шешеді, шашты 
кептіру кезінде қолданылады. Кемшіліктердің арасында тек жоғары құны 
бар; 

Карбон ‒ графит пен резеңкеден тұратын жасанды материал. Ол 
электрленбейді, бас терісіне зақым келтірместен оларды жақсы тарайды. 
Карбон ауыр жүктемелерге төтеп береді, сыну қиын. Қымбат материал; 

Сүйек ‒ ең көне материал: берік әрі ұзақ мерзімді. Көбінесе айна, асыл 
тастар, әшекейлермен безендірілген; 

Металл бөлшектері бар тарақтар алюминий қорытпаларынан жасалған. 
Олар жоғары температура әсеріне ең төзімді. Металл бөлшектері бар 
тарақтарды шашты бұйралау және бояу кезінде қолдану ұсынылмайды, 
өйткені химиялық заттар тарақтың металымен әрекеттеседі. Нәтижесінде 
препараттың бір бөлігі шашқа әсер ете алмайды, өйткені композиция 
тұтастай әлсірейді. 

Шаштың түсі туралы да айтуға болады. Сонымен, шашты бояу кезінде 
металл бөлшектері бар тарақтарды қолданудан бояудың тотығуы қажет 
болғаннан әлдеқайда тез жүреді және бұл режимге де, шаш түсінің сапасына 
да әсер етеді. 

Синтетикалық тарақтарды қолдану өте ыңғайлы, бірақ сонымен бірге 
олардың үлкен кемшілігі бар: олар жоғары температурадан ериді және 
өзгереді. Олар нейлоннан, капроннан, перлоннан және басқа материалдардан 
жасалған, сондықтан тәжірибелік және берік. 

Пластикалық тарақтарды қолдану да ыңғайлы, бірақ олар 
сынғыштыққа байланысты жеткілікті беріктікпен ерекшеленбейді. 

Әр тарақ шеңбер мен тістерден тұрады. Тарақтардың ұштары әр түрлі 
болуы мүмкін және кейбір жағдайларда тұтқамен немесе құйрықпен 
аяқталады. 
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Дайындалған материалдарға байланысты тарақтар металл 
бөлшектермен, синтетикалық және пластиктен тұрады (сурет. 4.9). 

Материалдар 
Өзіңізге ұнайтын тарақты таңдағанда, ең алдымен, оның қандай 

материалдан жасалғанына назар аудару керек. Олардың әрқайсысының 
кемшіліктері мен артықшылықтарын білу шашқа пайда әкеледі, оларға зиян 
тигізбейді: 

Ағаш ‒ табиғи материал, ол бұйраларды электрлендірмейді, оларды 
жібектей, жылтыр етеді, бөлінген ұштардың пайда болуына жол бермейді. 
Мұқият күтімді қажет етеді, оңай бұзылады; 

Металл ‒ беріктіктің жоғарылауымен, беріктігімен сипатталады. Оның 
басты кемшілігі – егер қалампыр тым жұқа болса, силикон, пластмасса, 
резеңке ұштарынан айырылса, басын зақымдауы мүмкін. Шаш кептіргішпен 
кептіру кезінде металл тарақты қолдануға тыйым салынады, өйткені бұл 
шаштың күйін айтарлықтай нашарлатады; 

Пластик-танымал, арзан материал. Күтім жасау оңай, салмағы аз. Бұл 
жағдайда сіз пластиктің өте нәзік екенін, ауыр жүктемелер мен соққыларға 
төтеп бере алмайтындығын, оңай сынатындығын білуіңіз керек; 

Силикон ‒ ұзақ қызмет мерзімі бар, бұйраларды оңай шешеді, шашты 
кептіру кезінде қолданылады. Кемшіліктердің арасында тек жоғары құны 
бар; 

Карбон ‒ графит пен резеңкеден тұратын жасанды материал. Ол 
электрленбейді, бас терісіне зақым келтірместен оларды жақсы тарайды. 
Карбон ауыр жүктемелерге төтеп береді, сыну қиын. Қымбат материал; 

Сүйек ‒ ең көне материал: берік әрі ұзақ мерзімді. Көбінесе айна, асыл 
тастар, әшекейлермен безендірілген; 

Металл бөлшектері бар тарақтар алюминий қорытпаларынан жасалған. 
Олар жоғары температура әсеріне ең төзімді. Металл бөлшектері бар 
тарақтарды шашты бұйралау және бояу кезінде қолдану ұсынылмайды, 
өйткені химиялық заттар тарақтың металымен әрекеттеседі. Нәтижесінде 
препараттың бір бөлігі шашқа әсер ете алмайды, өйткені композиция 
тұтастай әлсірейді. 

Шаштың түсі туралы да айтуға болады. Сонымен, шашты бояу кезінде 
металл бөлшектері бар тарақтарды қолданудан бояудың тотығуы қажет 
болғаннан әлдеқайда тез жүреді және бұл режимге де, шаш түсінің сапасына 
да әсер етеді. 

Синтетикалық тарақтарды қолдану өте ыңғайлы, бірақ сонымен бірге 
олардың үлкен кемшілігі бар: олар жоғары температурадан ериді және 
өзгереді. Олар нейлоннан, капроннан, перлоннан және басқа материалдардан 
жасалған, сондықтан тәжірибелік және берік. 

Пластикалық тарақтарды қолдану да ыңғайлы, бірақ олар 
сынғыштыққа байланысты жеткілікті беріктікпен ерекшеленбейді. 

Әр тарақ шеңбер мен тістерден тұрады. Тарақтардың ұштары әр түрлі 
болуы мүмкін және кейбір жағдайларда тұтқамен немесе құйрықпен 
аяқталады. 

Сирек және жиі тістері бар тарақтар (I тип) шашты тарауға, тарауға, 
түтіккен және тарауға арналған (4.10-сурет). Тарақтар үлкен және кішкентай. 
Үлкен тарақтардың орташа ұзындығы – 20 см, кішілері – 15-18 см. 

 

 
 

4.10-сурет. I типті тарақ 
 
Сонымен қатар, үлкен тарақтар кішкентай тістердің биіктігінен, 

сондай-ақ тістер мен төсеніштердің қалыңдығынан ерекшеленеді. Үлкен 
тарақтар ұзын және жартылай ұзын шашты тарауға, сондай-ақ шашты 
жұқаруға арналған.  

Кішкентай тарақтар шашты бөлудің дәлдігі қажет болған кезде тарауға 
арналған. 

Сирек және жиі тістері бар тарақтардың пішіні конус тәрізді, жиі 
тістер конустың тар бөлігінде орналасқан. 

Қылшық қаламдары бар тарақтар (II тип) металл бөлшектермен келеді 
(Сурет. 4.11) және металл бөлшектерсіз (4.12-сурет). Тарақтардың 
қалыңдығы 2-3 мм, ұзындығы 18-20 см.бұл тарақтар шашты бөлуге және 
бұйралағыштарға, коклюшке және т. б. орауға арналған. Дәл осы тарақтар 
шаш үлгісіне түпкілікті пішін беріп, бұйралар жасайды. Тарақтардың тістері 
жиі болуы керек, базадан ұшына дейін біртіндеп жұқарады, тістердің 
ұштары сәл дөңгелектенеді, бұл тарақ кезінде бас терісіне зақым 
келтірмейді. 

 
 

    4.11- сурет. Тарақ құйрығы металл     4.12- сурет. Тарақ құйрығы металл   
                                                                                           емес 
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Қарапайым тұтқасы бар тарақтар (III түрі) шашты бояуға және тарауға 
өте ыңғайлы, өйткені олардың тістері сирек кездеседі. Тарақтың орташа 
мөлшері 18-20 см (4.13-сурет). 

  
4.13-сурет. 3 типті тарақтар 

 
Әрбір клиентке қызмет көрсету аяқталғаннан кейін барлық тарақтарды 

олардың тістері арасында жиналатын әртүрлі ластаушы заттардан (май 
бөлшектері, шаң және т.б.) тазарту қажет. Тарақтарды «ағымдағы» 
тазалаудан басқа, оларды әр жұмыс күнінің соңында щеткамен, сумен және 
сабынмен тазарту керек. Барлығын алып тастау ластану, тарақ споласкивают 
сумен түсіреді ерітіндіге, сондай-ақ стерильдейді стерилизаторе.  

Щеткалар. Қазіргі уақытта шаштараздарда шашты өңдеудің әртүрлі 
операцияларын орындау үшін щеткалар кеңінен қолданылады. Щетка 
табиғи немесе жасанды қылшықтар салынған тұтқасы бар пластиктен 
немесе ағаштан жасалған корпустан тұрады (сурет. 4.14). 

 

 
4.14- сурет. Шашты сәндеуге арналған щеткалар 

 
Әр түрлі щеткалардағы қылшықтардың ұзындығы бірдей емес және 

орташа есеппен 15-тен 20 мм-ге дейін өзгереді. Қылшықтар әдетте денеге 
кішкене байламдармен орнатылады, әр байламдағы қылшықтардың 
ұзындығы әртүрлі. Бұл щетканы шашқа оңай енгізуге мүмкіндік береді және 
шаш өте қалың және тығыз болса да, шаш құрылымын жақсы өңдейді. 
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Қарапайым тұтқасы бар тарақтар (III түрі) шашты бояуға және тарауға 
өте ыңғайлы, өйткені олардың тістері сирек кездеседі. Тарақтың орташа 
мөлшері 18-20 см (4.13-сурет). 

  
4.13-сурет. 3 типті тарақтар 

 
Әрбір клиентке қызмет көрсету аяқталғаннан кейін барлық тарақтарды 

олардың тістері арасында жиналатын әртүрлі ластаушы заттардан (май 
бөлшектері, шаң және т.б.) тазарту қажет. Тарақтарды «ағымдағы» 
тазалаудан басқа, оларды әр жұмыс күнінің соңында щеткамен, сумен және 
сабынмен тазарту керек. Барлығын алып тастау ластану, тарақ споласкивают 
сумен түсіреді ерітіндіге, сондай-ақ стерильдейді стерилизаторе.  

Щеткалар. Қазіргі уақытта шаштараздарда шашты өңдеудің әртүрлі 
операцияларын орындау үшін щеткалар кеңінен қолданылады. Щетка 
табиғи немесе жасанды қылшықтар салынған тұтқасы бар пластиктен 
немесе ағаштан жасалған корпустан тұрады (сурет. 4.14). 

 

 
4.14- сурет. Шашты сәндеуге арналған щеткалар 

 
Әр түрлі щеткалардағы қылшықтардың ұзындығы бірдей емес және 

орташа есеппен 15-тен 20 мм-ге дейін өзгереді. Қылшықтар әдетте денеге 
кішкене байламдармен орнатылады, әр байламдағы қылшықтардың 
ұзындығы әртүрлі. Бұл щетканы шашқа оңай енгізуге мүмкіндік береді және 
шаш өте қалың және тығыз болса да, шаш құрылымын жақсы өңдейді. 

 
 
 

Тегіс щетка  
Оның үлкен мөлшері бар. Ол тек ұзын тұтамдар  үшін қолданылады, 

өйткені оның шаштарына зақым келтірмейтін қалың тістері бар, бірақ оларды 
жақсы тарайды (4.15-сурет). Бір кемшілігі – ол нысанды ауыр тазаланады. 

 

 
4.15-сурет. Жалпақ щетка 

 
Шашқа көлем жасауға арналған тарақ. 
Оның табиғи немесе жасанды материалдардан жасалған екі-үш қатарлы 

тістері бар. Статикалық электрдің пайда болуына қарсы тұрады (4.16-сурет). 

 
4.16-сурет. Шашқа көлем жасауға арналған тарақ. 

 
Массажор тарақ 
Жұқа және қалың шашқа қолайлы ыңғайлы щетка (сурет 4.17). Ол өз 

атауын алды, өйткені ол тарақпен қатар, бас терісін уқалау функциясын 
орындайды, осылайша қан айналымын ынталандырады және шаштың өсуін 
жақсартады. Оны қауіпсіз пайдалану үшін қылшықтарға пластикалық немесе 
силикон шарлары бар бомбалау ұсынылады. Бұл қатты, жұмсақ, орташа. 
Көлемі де әртүрлі-үлкеннен миниатюраға дейін. 
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4.17 ‒ сурет.  Массажор тарақ 

 
Табиғи қылшықтары бар щетка тарақ 
Табиғи материал ретінде жылқы, шошқа қылшықтары қолданылады. 

Ерекше күнделікті күтімді қажет етеді. Тек жұқа, әлсіреген бұйралар үшін 
жарамды (4.18-сурет). 

 

 
4.18-сурет. Табиғи қылшықтары бар щетка 

 
Микрофибрамен кептіруге арналған тарақ 
Бұған қалампырдың арасында орналасқан микрофибра негізінің 

арқасында қол жеткізіледі. Ондағы жағымсыз иістің пайда болуын 
болдырмау үшін өндірушілер щетканың артқы жағында мата бөлігін 
кептіруді қамтамасыз ететін кішкене тесіктер жасады (4.19-сурет). 

 
4.19 –сурет. Микрофибрасы бар щетка 
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4.17 ‒ сурет.  Массажор тарақ 

 
Табиғи қылшықтары бар щетка тарақ 
Табиғи материал ретінде жылқы, шошқа қылшықтары қолданылады. 

Ерекше күнделікті күтімді қажет етеді. Тек жұқа, әлсіреген бұйралар үшін 
жарамды (4.18-сурет). 

 

 
4.18-сурет. Табиғи қылшықтары бар щетка 

 
Микрофибрамен кептіруге арналған тарақ 
Бұған қалампырдың арасында орналасқан микрофибра негізінің 

арқасында қол жеткізіледі. Ондағы жағымсыз иістің пайда болуын 
болдырмау үшін өндірушілер щетканың артқы жағында мата бөлігін 
кептіруді қамтамасыз ететін кішкене тесіктер жасады (4.19-сурет). 

 
4.19 –сурет. Микрофибрасы бар щетка 

 

Шаш шатысын жазуға арналған щетка 
Әр түрлі ұзындықтағы қылшықтармен жабдықталған. Кейбір 

модельдердің ерекше қасиеті-құрғақ, дымқыл, қысқа, ұзын шашты оңай 
шеше алатын тартылатын тістер. Бұйралар мойынсұнғыш, аз пушистый 
болады, электрленбейді (4.20-сурет). 

 
4.20- сурет. Шатысты жазуға арналған щетка 

 
Жалғанған шашқа арналған тарақ 
Оның тістері ешқашан сіздің шашыңыздың бұйралығына зиян 

тигізбейді, өйткені олар ілмектер тәрізді. Олар шаш құрылымына зақым 
келтірместен тарайды (сурет 4.20).  
 

 
4.20- сурет. Жалғанған шашқа араналған тарақ 
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Аралас қылшықтар қосылған тарақ  
Тістерінің әртүрлі биіктігі – шаш ұзындығы бірдей емес шашты 

сәндеуге арналған тамаша шешім. Ол шашты тегістеуге көмектеседі. (сурет 
4.21). 

 
4.21-сурет. Аралас қылшықты тарақ 

 
Тарақ түзеткіш  
Оның құрамына ұзын қысқыш кіреді, тұтамды мықтап жабады. 

Максималды әсер алу үшін оны шаш кептіргішпен бірге қолдану ұсынылады. 
Егер бұйралар тым қалың және бұралған болса, қолайлы емес (4.22-сурет). 

 

 
                              4.22-сурет. Шаш түзеткіш тарақ 
 
Макадамия Шаш тарағы 
Ыңғайлы, кішкентай. Жақсы орналастырылады қолын есебінен өз 

нысанын жоқ выскальзывает. Әр түрлі ұзындықтағы қылшықтар, бұл 
бұйраларды тамырларға дейін біркелкі тарауға мүмкіндік береді. Ол өз 
міндетін дымқыл және құрғақ шаштарға зақым келтірместен орындайды. 
Шаштың түсуіне жол бермейді, шашты жұмсақ, жібектей етеді (4.23-сурет). 
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 4.23-сурет. Макадамия  

 
Қауіпті ұстара 
Шаш қиюға және қырынуға арналған (сурет. 4.24).  
Ұстараның сапасы ол жасалған Болаттың түріне байланысты, 

сондықтан Болаттың ең жақсы сорттары ұстара өндірісіне кетеді. Қауіпті 
ұстараны қолданған кезде сақтық шараларын сақтау керек. 

 

 
 

Сурет 4.24-қауіпті ұстара 
 

Қауіпті ұстаралар екі негізгі бөліктен тұрады ‒ тұтқалар мен пышақтар, 
олар тойтармамен өзара байланысты. Пластикалық массалардан немесе 
ағаштан жасалған қауіпті ұстара тұтқасы сонымен бірге пышақтың 
сабынынан қорғайтын қорап ретінде қызмет етеді. Ол ұштарында 
тойтармалармен бекітілген екі жартыдан тұрады. 

Қауіпті ұстараның жүзі жұмыс пышағынан, мойын мен құйрықтан 
тұрады. Жұмыс кенептерінде ұстара дақтар, артқы жағы (жиек), басы мен 
өкшесін ажыратады. 

Артқы жағы немесе жиегі ұстараның жұмыс парағының қарама-қарсы 
жағы деп аталады. 

Ұстараның жұмыс пышағының өкшесі пышақтың мойнымен 
шектесетін кесу жиегінің бөлігі, ал басы пышақтың қарама ‒ қарсы, алдыңғы 
бөлігі деп аталады. 

Жұмыс парағының пішініне байланысты ұстаралар терең және таяз 
радиусы бар. Радиусты тегістеу неғұрлым терең болса, қию жиегі соғұрлым 
жұқа болады, ал керісінше ‒ жұқа радиусты ұстара қалың қию жиегіне ие 
болады. Жіңішке кескіш ұстара оңай өңделеді және қайрауды қажет етпейді, 
ал қалың кескіш ұстараны өңдеу өте қиын және ол жиі нүктені қажет етеді. 

Пышақтың басының пішіні түзу және сопақ. Сұқпаның, бастың 
пішініндегі, сондай-ақ ұстараның жұмыс төсемінің еніндегі айырмашылық 
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қырқу немесе қырыну кезінде қандай да бір операцияны орындау үшін 
неғұрлым ыңғайлы ұстараны таңдауға мүмкіндік береді: 

* кең жұмыс пышағы бар ұстара басын қыруға өте ыңғайлы, сақалды 
қырыну үшін олар аз қолданылады; 

* тар жұмыс матасы бар ұстаралар шашты қиюға де өте ыңғайлы; 
* сопақша ұстара қауіпті емес. Бет қырынғанда тек оларды пайдалану 

керек; 
* тікелей ұстара шашты самайда, жүрекшенің артында, сондай-ақ 

мұртты түзетуге арналған. 
Қайшылар.  
Шаштаразға арналған қайшылар екі түрге бөлінеді: түзу және жұқа. 
Тікелей қайшы ‒ шаштараздың негізгі құралы. Тікелей қайшылармен 

тіпті жұқаруға болады ‒ бірақ керісінше емес, жұқаратын қайшылармен 
тікелей функциялар орындалмайды. 

Тікелей қайшылар үшін жіңішке қайрау өте маңызды, ол қиюды 
біркелкі етеді, ал оған ұшыраған шаштар сау және әдемі болады. Қию 
беттерінде кемшіліктер мен бұдырлар болмауы керек. 

 

  
4.25-сурет. Тікелей қайшылар 4.26-сурет. Жұқа қайшылар 

 
Жіңішке қайрау пайдасыз жұмыс болмас үшін, осы түрдегі қайшылар 

жеткілікті қатты болаттан жасалуы керек. Болаттың қаттылығына 
байланысты, қайшылар өткір емес, қанша уақыт қайрайды (сурет. 4.25). 

Әрі қарай, тік қайшылар өте әртүрлі болуы мүмкін ‒ мысалы, арнайы 
зергерлік дәлдікпен және жұқа жұмыс үшін жарамды жұқа кенептермен. 
Немесе, мысалы, күрделі, қалың немесе қатты шаштармен жұмыс істеуге 
мүмкіндік беретін қию күшінің жоғарылауымен. 

Жіңішке қайшылар ‒ бұл қиюға емес, өрімдерді қиюға қызмет ететін 
арнайы құрал. Шаштың бір бөлігін өріммен қию қажет, онда сіз тегіс 
ауысулар жасауыңыз керек немесе шашты жеңілдетуіңіз керек. Жіңішке 
қайшылар кенептің тән тісті пішініне ие ‒ және олар жабылған кезде, 
барлық шаштар кесілмейді, тек тістер мен негізгі жиектің арасына түседі. 
Немесе тістер мен тістердің арасында, егер екі кенеп серрат болса (сурет. 
4.26). 

Екі тісті кенептері бар жіңішке қайшылар бар, ал бір тісті және бір 
қарапайым, түзу. Бір жақты жұқа қайшымен жұмыс істеу жылдамырақ, олар 
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Шаштаразға арналған қайшылар екі түрге бөлінеді: түзу және жұқа. 
Тікелей қайшы ‒ шаштараздың негізгі құралы. Тікелей қайшылармен 

тіпті жұқаруға болады ‒ бірақ керісінше емес, жұқаратын қайшылармен 
тікелей функциялар орындалмайды. 

Тікелей қайшылар үшін жіңішке қайрау өте маңызды, ол қиюды 
біркелкі етеді, ал оған ұшыраған шаштар сау және әдемі болады. Қию 
беттерінде кемшіліктер мен бұдырлар болмауы керек. 
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Жіңішке қайрау пайдасыз жұмыс болмас үшін, осы түрдегі қайшылар 
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Әрі қарай, тік қайшылар өте әртүрлі болуы мүмкін ‒ мысалы, арнайы 
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мүмкіндік беретін қию күшінің жоғарылауымен. 

Жіңішке қайшылар ‒ бұл қиюға емес, өрімдерді қиюға қызмет ететін 
арнайы құрал. Шаштың бір бөлігін өріммен қию қажет, онда сіз тегіс 
ауысулар жасауыңыз керек немесе шашты жеңілдетуіңіз керек. Жіңішке 
қайшылар кенептің тән тісті пішініне ие ‒ және олар жабылған кезде, 
барлық шаштар кесілмейді, тек тістер мен негізгі жиектің арасына түседі. 
Немесе тістер мен тістердің арасында, егер екі кенеп серрат болса (сурет. 
4.26). 

Екі тісті кенептері бар жіңішке қайшылар бар, ал бір тісті және бір 
қарапайым, түзу. Бір жақты жұқа қайшымен жұмыс істеу жылдамырақ, олар 

көп шашты кесіп тастайды. Тиісінше, қолдарының қаттылығына сенімді 
жоғары деңгейлі шеберлер үшін оларға артықшылық беріледі. Бірақ 
жаңадан бастаушылар үшін екі жақты жақсы. Өйткені жақсы жасауға көп 
қозғалыстардың алу үшін қажетті нәтиже – ол жұп жылдам қималарды алып 
тастау артық шаш қарағанда талап етілді.  

Жіңішке қайшылар үшін қаттылық түзу сызықтарға қарағанда 
анағұрлым маңызды болды. Себебі кез-келген білікті қайраушы тікелей 
қайшыны қайрай алады. Сондықтан болаттың қаттылығы, бұл көптеген 
жылдар бойы зауыттың алғашқы қайрауында жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді-өте маңызды. 

Шаштараздың жұмыс орнын жабдықтау. Шаштараздың жұмыс 
орны дәретхана үстелімен, креслолармен және көмекшімен (құралға 
арналған арнайы арба) жабдықталады.  Шаштаразға арналған дәретхана 
үстелдерінің көптеген дизайны бар. Үстелде құралдар, құрылғылар, 
парфюмерия және зығырға арналған тартпалар бар. Тартпалары бар киім 
үстелінің орнына құралдар үшін көмекшіні пайдалануға болады. Үстелдің 
үстіне кемінде 60*100 см сопақ немесе тікбұрышты айна орнатылады. 

Шаштаразда артқы және шынтақшалары бар жартылай жұмсақ 
орындық, су өткізбейтін материалдардан жасалған төсеніш болуы керек 
және тік осьте еркін айналуы керек. Сондай-ақ, ол гидро көтергішпен 
жабдықталған болуы керек, бұл клиенттің өсуіне байланысты орындықты 
көтеруге немесе төмендетуге, сондай-ақ оны дұрыс бағытта бұруға 
мүмкіндік береді. Клиенттерге ыңғайлы болу үшін орындық арнайы аяқ 
тірегімен жабдықталуы керек. 

Шаштараздың жұмыс залында дәретхана үстелдері мен креслолардың 
орналасуы бөлменің ауданы мен формасына байланысты әр түрлі болуы 
мүмкін. Дәретхана үстелдері қабырғаға немесе залдың ортасына 
орналастырылады. Сондай-ақ, оларды екі-үшке топтастыруға болады және 
т.б. жабдықты орналастыру кезінде орындалуы керек негізгі шарт‒ 
орындықтар арасындағы белгіленген қашықтықты сақтау. Шаштараздың 
жұмыс аймағы орындықтың тік осінен 90 см-ден аспауы керек, сондықтан 
екі орындықтың осьтері арасындағы ең аз қашықтық 180 см болуы керек. 
Егер жұмыс орындығы қабырғаға жақын орналасса, оның және қабырға 
арасындағы қашықтық кемінде 70 см болуы керек. Шаштараздың әр жұмыс 
орнына санитарлық нормаларға сәйкес кемінде 4,5 м2 аумақ бөлінеді (сурет. 
4.27). 

 
4.27-сурет. Шаштараздың жұмыс орны 
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Дәретхана үстелінде немесе көмекшіде ережені ескере отырып, 
қолданылатын құралдар мен құрылғылар белгілі бір тәртіппен (оңнан солға 
қарай) орналастырылады: зат жұмыста неғұрлым жиі қолданылса, соғұрлым 
ол шеберге жақын болуы керек. Бұл шаштараздың қозғалыс санын азайтуға, 
демек, оның шаршауын азайтуға мүмкіндік береді. Шеберлердің 
эргономикалық жұмысы үшін арнайы жұмыс орындықтары қолданылады. 
Шебер жұмыс орны мен құралдарын таза ұстауға міндетті [10]. 

 
4.3. Электр құралдары мен аппаратураның ақаулығы 
 
4.3.1. Электр құралдары мен аппаратураны техникалық пайдалану 

сипаттамасы және ережесі 
 
Шаштараздарда электр желілерін, электр жабдықтарын, 

тасымалданатын электр аппараттары мен электр құралдарын орнату (орнату), 
пайдалану және жөндеу кезінде белгілі бір ережелер сақталады. Осы 
ережелердің негізгі ережелері келесідей: 

- электр жабдықтары, электр аппараттары мен электр құралдары 
жарамды күйде ұсталуы тиіс; 

- сымдарды немесе кәбілдерді тасымалданатын электр аспабына және 
электр аппараттарына мүмкіндігінше еденнің, қабырғалардың, ыстық 
құбырлардың, ыстық беттердің ылғалды беттеріне тимейтіндей етіп ілу 
қажет; 

- электр жабдықтарының, электр аппараттары мен электр 
құралдарының жанасуға болатын барлық ток өткізгіш бөліктері 
қаптамалармен қорғалуы тиіс. 

Электр жабдығы мен жарықтандыру арматурасын бөлшектегеннен 
кейін сымдар мен кәбілдердің ұштарын оқшаулаусыз қалдыруға, электр 
жабдығына, тасымалды электр аппаратурасына және кернеулі электр 
аспабына жөндеу жүргізуге тыйым салынады. 

Қандай да бір ақаулықтар анықталған кезде электр аппараттарымен 
және электр құралдарымен жұмыс тоқтатылуы тиіс. 

Электротехникалық жұмыстарды жүргізуге арналған құралдар 
(тістеуіктер, дөңгелек тістеуіктер, тістеуіктер, бұрағыштар және т.б.) 
пластмассадан немесе резеңкеден жасалған оқшаулағыш тұтқаларға ие болуы 
тиіс. 

Шаштаразда алғашқы медициналық көмек жинағы және электр 
тогынан зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету жөніндегі нұсқаулық 
болуы керек. 

Қауіпсіздік ережелерін сақтау жауапкершілігі шаштараз меңгерушісіне 
(директорға) жүктеледі. 

Жерге қосу. Жерге қосуға мыналар жатады: тұрақты электр 
қозғалтқыштарының корпустары және желідегі номиналды кернеуі 127 В-тан 
жоғары тарату электр қалқандарының қаңқалары; электр тогының жиілігіне 
қарамастан 36 В-тан жоғары кернеу кезінде жұмыс істейтін жылжымалы 
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Дәретхана үстелінде немесе көмекшіде ережені ескере отырып, 
қолданылатын құралдар мен құрылғылар белгілі бір тәртіппен (оңнан солға 
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эргономикалық жұмысы үшін арнайы жұмыс орындықтары қолданылады. 
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құбырлардың, ыстық беттердің ылғалды беттеріне тимейтіндей етіп ілу 
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құралдарының жанасуға болатын барлық ток өткізгіш бөліктері 
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кейін сымдар мен кәбілдердің ұштарын оқшаулаусыз қалдыруға, электр 
жабдығына, тасымалды электр аппаратурасына және кернеулі электр 
аспабына жөндеу жүргізуге тыйым салынады. 

Қандай да бір ақаулықтар анықталған кезде электр аппараттарымен 
және электр құралдарымен жұмыс тоқтатылуы тиіс. 

Электротехникалық жұмыстарды жүргізуге арналған құралдар 
(тістеуіктер, дөңгелек тістеуіктер, тістеуіктер, бұрағыштар және т.б.) 
пластмассадан немесе резеңкеден жасалған оқшаулағыш тұтқаларға ие болуы 
тиіс. 

Шаштаразда алғашқы медициналық көмек жинағы және электр 
тогынан зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету жөніндегі нұсқаулық 
болуы керек. 

Қауіпсіздік ережелерін сақтау жауапкершілігі шаштараз меңгерушісіне 
(директорға) жүктеледі. 

Жерге қосу. Жерге қосуға мыналар жатады: тұрақты электр 
қозғалтқыштарының корпустары және желідегі номиналды кернеуі 127 В-тан 
жоғары тарату электр қалқандарының қаңқалары; электр тогының жиілігіне 
қарамастан 36 В-тан жоғары кернеу кезінде жұмыс істейтін жылжымалы 

электр аппараттары мен электр құралдарының корпустары; төмендететін 
трансформаторлардың корпустары. 

220 В дейінгі кернеуде тасымалданатын электр құралын жерге қосу 
қажет емес, егер оның электр бөлігі пластикалық корпусқа орнатылса, ал 
құралдың жұмыс органы жетегінің дизайны шаштаразға және клиентке 
электр тогының соғуына кепілдік береді (шашты кептіруге және сәндеуге 
арналған электрофен, шашты қиюға арналған электр машинасы). 

Тасымалданатын электр аппараттарын жерге тұйықтау фазалық 
сымдары бар жалпы қабықта орналасқан және сенімді жерге тұйықталған 
икемді өткізгішпен жүзеге асырылады. Осы мақсат үшін нөлдік жерге 
тұйықтау сымын тікелей электр аппараттың жанында пайдалануға тыйым 
салынады. 

Тасымалды электр аппараттарына арналған штепсельдік розеткалар 
жерге тұйықтау өткізгішін қосу үшін арнайы түйіспемен жабдықталады. Бұл 
ретте штепсельдік жалғау конструкциясы жерге қосуға арналған түйіспелер 
ретінде ток өткізгіш түйіспелерді пайдалану мүмкіндігін болдырмауы тиіс. 
Штепсель мен розетканың жерге тұйықтау түйіспелері арасындағы 
жалғауларды тоқ өткізгіш түйіспелер жанасқанға дейін орнату қажет; 
ажырату тәртібі – кері. Штепсель розеткасының Жерге тұйықталған 
түйіспесі, егер бұл корпус металдан жасалған болса, оның корпусына 
қосылуы керек. 

Стационарлық және тасымалды аппаратура және электр аспабы.  
Электр аппаратурасы мен электр аспабы мынадай негізгі талаптарды 

қанағаттандыруы тиіс: электр желісінен тез қосылуы және ажыратылуы; 
жұмыста қауіпсіз болуы және кездейсоқ жанасу үшін қол жетімсіз тоқ 
өткізгіш бөліктері болуы; кернеуі 220 В-тан аспауы тиіс. 

Электр аппаратурасы мен электр аспабын қосуға арналған штепсельдік 
жалғаулар тоқ өткізгіш бөлшектермен кездейсоқ жанасу үшін қол жетімсіз 
болуы және қажет болған жағдайларда жерге тұйықтағыш түйіспесі болуы 
тиіс. Сымдардың қабықтарын тасымалданатын электр аппаратурасына және 
электр аспабына салып, сынуды және оларды өшіруді болдырмау үшін 
мықтап бекіту керек. 

Корпусқа тұйықталудың болмауын және электр аппаратурасы мен 
электр аспабы сымдарының оқшауламасының жай-күйін, сондай-ақ электр 
аппаратурасының жерге тұйықтау желісінің үзілмеуін тексеруді кезекші 
электрик айына кемінде бір рет мегомметрмен жүргізеді. Электр 
аппаратурасы мен электр аспабы мұқият сыртқы тексеру арқылы тексеріледі. 
Жерге тұйықтау мен сымдарды оқшаулаудың жарамдылығына, жалаң ток 
өткізгіш бөліктердің болуына назар аударылады. 

Электр аппаратурасын орнату алдында немесе электр құралдарын беру 
кезінде соңғылары стендте немесе аспапта шаштараздардың қатысуымен 
жерге тұйықтау сымының ақаусыздығына және корпусқа тұйықталудың 
болмауына тексерілуі тиіс. 

Электр аспаптарымен және электр құралдарымен жұмыс басталар 
алдында шаштараз: бұрандалардың, бекітетін тораптар мен бөлшектердің 
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тартылуын; сымдардың жай-күйін, оқшаулаудың целестілігін, талсымдардың 
сынуының болмауын; электр аппараттарын жерге қосудың жарамдылығын 
тексереді. 

Электр аппаратымен және электр құралымен жұмыс істеу кезінде ток 
беру тоқтатылған немесе жұмыстағы үзіліс кезінде оларды электр желісінен 
ажыратады. 

Шаштараздарға электр аппараттары мен электр құралдарын 
бөлшектеуге және қандай да бір жөндеу жүргізуге, жылыту элементтері бар 
электр аппараттарын тазарту үшін алкоголь немесе алкоголь кіретін заттарды 
пайдалануға тыйым салынады. 

Электр аппаратурасы мен электр аспабының техникалық жай-күйін 
бақылау, сондай-ақ электр жабдығын, тасымалданатын электр аппараттары 
мен электр аспаптарын орнату, пайдалану және жөндеу кезінде қауіпсіздік 
техникасы жөніндегі қағидаларды сақтау жауапкершілігі шаштараз 
меңгерушісіне (директорына) жүктеледі. 

Шаштаразға арналған электр құралдарын күту ережелері 
Шаш кептіргішке қызмет көрсету 
Шаш кептіргіштің артқы корпусында торы бар қақпақ бар ‒ бұл сүзгі. 

Сүзгі өте маңызды функцияны орындайды, атап айтқанда шаштан, шаңнан, 
шаш кептіргішке енбеуі керек зиянды заттардан қорғайды. Бұл өте маңызды 
болып табылады. 

Қажет айына бір рет түсіруге фена сүзгі тазалау және сүртуге болады. 
Бұл процедура көп уақытты қажет етпейді, бірақ шаш кептіргіш арқылы 
ауаның өтуі тегін болады. Егер сүзгі жартылай лас болса, онда қыздыру 
спиралы қызып кетеді, бұл кейіннен істен шығуы мүмкін. 

Электр қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған кезде сүзгіні тазалаудың 
қажеті жоқ. 

Егер сіз шаш кептіргішті тастасаңыз, оны қосуға тырыспаңыз және 
жұмысты жалғастырыңыз. Мәселе мынада, мұндай соққымен шаш кептіргіш 
электр қозғалтқышының бекітпесін бұзады, егер сіз оны қайтадан қоссаңыз, 
онда қыздырғыш элементке бірден түсіп, ери бастайтын доңғалақтың 
пышақтары бірден бұзылады. 

Жұмысты аяқтағаннан кейін алдымен шаш кептіргіш жылытқышын, 
содан кейін электр қозғалтқышын өшіруді ұмытпаңыз. Бұл жағдайда 
қыздыру элементі қызып кетпейді. 

Егер сіз шаш кептіргішті жылына екі рет алдын алсаңыз, онда оның 
қызмет ету мерзімі екі есе артады.  

Аккумуляторлық-желілік машиналарға қызмет көрсету 
Батареяны зарядтау. Алғашқы пайдалану алдында аккумуляторды ұзақ 

зарядтауға (кемінде 10 сағат) қою керек. Өндірушінің бұл кеңесін елемеудің 
қажеті жоқ. Өйткені, «батареяны шайқау» өте маңызды, тіпті циклды жүргізу 
керек (цикл ‒ батареяның заряды мен разрядының бір тізбегі). Мұндай 
циклді үш рет жасаған дұрыс. Машинаны батареяны зарядтауға кем дегенде 
10 сағат қойыңыз, ал келесі күні батарея толығымен таусылғанға дейін 
жұмыс істей аласыз (индикация сегменттері сөніп қалды). Индикация 
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тартылуын; сымдардың жай-күйін, оқшаулаудың целестілігін, талсымдардың 
сынуының болмауын; электр аппараттарын жерге қосудың жарамдылығын 
тексереді. 

Электр аппаратымен және электр құралымен жұмыс істеу кезінде ток 
беру тоқтатылған немесе жұмыстағы үзіліс кезінде оларды электр желісінен 
ажыратады. 

Шаштараздарға электр аппараттары мен электр құралдарын 
бөлшектеуге және қандай да бір жөндеу жүргізуге, жылыту элементтері бар 
электр аппараттарын тазарту үшін алкоголь немесе алкоголь кіретін заттарды 
пайдалануға тыйым салынады. 

Электр аппаратурасы мен электр аспабының техникалық жай-күйін 
бақылау, сондай-ақ электр жабдығын, тасымалданатын электр аппараттары 
мен электр аспаптарын орнату, пайдалану және жөндеу кезінде қауіпсіздік 
техникасы жөніндегі қағидаларды сақтау жауапкершілігі шаштараз 
меңгерушісіне (директорына) жүктеледі. 

Шаштаразға арналған электр құралдарын күту ережелері 
Шаш кептіргішке қызмет көрсету 
Шаш кептіргіштің артқы корпусында торы бар қақпақ бар ‒ бұл сүзгі. 

Сүзгі өте маңызды функцияны орындайды, атап айтқанда шаштан, шаңнан, 
шаш кептіргішке енбеуі керек зиянды заттардан қорғайды. Бұл өте маңызды 
болып табылады. 

Қажет айына бір рет түсіруге фена сүзгі тазалау және сүртуге болады. 
Бұл процедура көп уақытты қажет етпейді, бірақ шаш кептіргіш арқылы 
ауаның өтуі тегін болады. Егер сүзгі жартылай лас болса, онда қыздыру 
спиралы қызып кетеді, бұл кейіннен істен шығуы мүмкін. 

Электр қозғалтқышы жұмыс істеп тұрған кезде сүзгіні тазалаудың 
қажеті жоқ. 

Егер сіз шаш кептіргішті тастасаңыз, оны қосуға тырыспаңыз және 
жұмысты жалғастырыңыз. Мәселе мынада, мұндай соққымен шаш кептіргіш 
электр қозғалтқышының бекітпесін бұзады, егер сіз оны қайтадан қоссаңыз, 
онда қыздырғыш элементке бірден түсіп, ери бастайтын доңғалақтың 
пышақтары бірден бұзылады. 

Жұмысты аяқтағаннан кейін алдымен шаш кептіргіш жылытқышын, 
содан кейін электр қозғалтқышын өшіруді ұмытпаңыз. Бұл жағдайда 
қыздыру элементі қызып кетпейді. 

Егер сіз шаш кептіргішті жылына екі рет алдын алсаңыз, онда оның 
қызмет ету мерзімі екі есе артады.  

Аккумуляторлық-желілік машиналарға қызмет көрсету 
Батареяны зарядтау. Алғашқы пайдалану алдында аккумуляторды ұзақ 

зарядтауға (кемінде 10 сағат) қою керек. Өндірушінің бұл кеңесін елемеудің 
қажеті жоқ. Өйткені, «батареяны шайқау» өте маңызды, тіпті циклды жүргізу 
керек (цикл ‒ батареяның заряды мен разрядының бір тізбегі). Мұндай 
циклді үш рет жасаған дұрыс. Машинаны батареяны зарядтауға кем дегенде 
10 сағат қойыңыз, ал келесі күні батарея толығымен таусылғанға дейін 
жұмыс істей аласыз (индикация сегменттері сөніп қалды). Индикация 

сегменттері сөнгеннен кейін, машинаны қайтадан 10 сағатқа зарядтау керек. 
Осы процедурадан кейін батарея ұзақ және тиімді жұмыс істейді. Кейіннен 
батарея 2-2,5 сағаттан аспайды. Батареяны кем дегенде екі айда бір рет 
жаттығу Ережесін қабылдау керек. 

Тазалау және күтім 
Сатып алынған машина ұзақ уақыт қызмет етуі үшін пышақ блогын 

үнемі майлаңыз. Әрбір қиюдан кейін пышақ блогының тістері мен өкшелерін 
тазалап, майлау керек. Егер бұл орындалмаса, онда: 

- Пышақтардың жұмыс жазықтығы тез бұзылады, содан кейін шашты 
қию қиын және сапалы болмайды. Осыдан кейін пышақ блогын қызмет 
көрсету орталығына қайрау үшін беруге тура келеді; 

- Егер сіз пышақ блогын маймен майламасаңыз, онда батареяның 
тиімділігі төмендейді. Батареяның қызмет ету мерзімі аз болады, содан кейін 
оны ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласуға тура келеді. 

Айына кемінде бір рет толық тазалау және майлау үшін пышақ блогын 
алып тастау керек. Жылжымалы пышаққа эксцентрикке арналған 
бағыттағыштар (пас) бекітілген. Оны айына бір рет тазалап, әмбебап маймен 
майлау керек. Егер бұл процедура жасалмаса, онда ұзақ уақыт жұмыс істеген 
кезде эксцентрик қызады, содан кейін ол ауысады, нәтижесінде машина істен 
шығады, содан кейін сіз қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек. 

Машинаны суға батырмаңыз 
Машина мен зарядтағыштағы жалаңаш контактілер әрдайым таза 

болуы керек. 
Машина мен зарядтағыштың корпусын дымқыл шүберекпен сүртуге 

болады. Бұл жағдайда еріткіштерді немесе тазалағыш заттарды 
пайдаланбаңыз. 

Кесетін пышақтарды арнайы спреймен тазартуға болады. Басқа 
тазалағыш заттарды қолдануға болмайды. 

Құралды қолданғаннан және тазалағаннан кейін, пышақтарға 
саптаманы қорғайтын қақпақ ретінде киюге болады [10]. 

 
4.3.2. Қауіпсіздік техникасы 
 
Шаштараз қызметтерінің барлық түрлерін орындау кезінде келушілер 

мен жұмысшылардың жарақаттануы мен күйіп қалуын болдырмау үшін; 
өрттің және кез-келген жазатайым оқиғалардың алдын алу және болдырмау 
үшін барлық қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау керек.  

Тұтанғыш материалдармен қауіпсіздік техникасы  
1. Барлық тұтанғыш материалдар арнайы үй-жайда сақталуы тиіс.  
2. Жұмыс орнында темекі шегуге және сіріңке жағуға қатаң тыйым 

салынады.  
3. Егер жұмыс орнынан қысқа уақыт кетсе де, шаштараз жергілікті 

жарықтандыруды және жеке жылыту құрылғыларын өшіруге міндетті.  
4. Электр шамдары мен мөртаңба розеткаларын қағазбен, 

майлықтармен немесе басқа материалдармен жабуға қатаң тыйым салынады.  
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5. Шаштараздың әрбір қызметкері өрттің алғашқы белгісі кезінде дереу 
өрт сөндіру командасын шақыруға және ол келгенге дейін өрт ошағын жоюға 
барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті.  

6. Газ шығып кеткен жағдайда шұғыл түрде авариялық қызметті 
шақыру және үй-жайды желдетуге шаралар қабылдау қажет. 

 
Кескіш құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы  
Шаштараз құралдарының жиынтығы әр құралға арналған бөлімдері бар 

арнайы тығыз жабық жағдайда болуы керек.  
Қайшымен жұмыс  
1. Қайшылардың соңында (жұмыс істемейтін күйде) резеңке жиек кию 

керек.  
2. Қайшыны тек алға сақиналармен беру керек.  
3. Қайшыны қалтаға салуға қатаң тыйым салынады.  
4. Қию кезінде қайшылардың жұмысын тарақпен кезектестіре отырып, 

бас бармақтың қайшысының сақинасын алып тастап, қайшыны қолыңызға 
қысып, екінші сақинаны сақиналы саусаққа қалдыру керек.  

5. Қайшымен жұмыс істеу белгілі бір ережелер мен әдістермен 
қамтамасыз етілген әдістермен ғана болуы керек.  

Ұстарамен жұмыс  
1. Қауіпті ұстараның жүзі корпуспен жабылуы тиіс.  
2. Қауіпті ұстараны тек жабық күйде беру керек.  
3. Ұстарамен жұмыс істеу кезінде кесіп алуды болдырмау үшін барлық 

көзделген тәсілдер мен әдістерді сақтау қажет.  
4. Жіңішке ұстараның жүзі бекіту бұрандасымен мықтап бекітілуі 

керек.  
5. Ұстара тек дымқыл шашты кесіп тастауы керек.  
Шаш бояуын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы  
1. Шаштараздарда қолданылатын бояғыштардың барлық түрлері, 

оларды қолдану технологиясы, шашты бояу процесі туралы терең білім 
қажет.  

2. Бояу алдында бояу клиенттің киіміне түспеуі үшін клиентті бір 
реттік пенюармен Мұқият жабу керек.  

3. Бояуды резеңке қолғаппен жасау керек.  
4. Түссіздендіретін және бояғыш қосылыстардың концентрациясын 

дұрыс таңдау қажет.  
5. Бояу кезінде металл құралмен жұмыс істеуге қатаң тыйым салынады.  
6. Ыдыс металл емес немесе эмальданбаған болуы керек.  
7. Шаш өсуінің шеткі сызығымен шекарада бояудың алдында теріні 

арнайы құралмен немесе майлы креммен майлау керек, сондықтан теріге 
кездейсоқ түсетін бояу сіңбейді және оны оңай кетіруге болады.  

8. Бояу кезінде, әсіресе ағарту және ағарту кезінде шаштағы 
бояғыштардың қартаю уақытын қатаң бақылау керек.  

9. Бояғыштарды мұқият жуып, жұмыстың соңында 
тұрақтандырғышпен бейтараптандыру керек.  
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5. Шаштараздың әрбір қызметкері өрттің алғашқы белгісі кезінде дереу 
өрт сөндіру командасын шақыруға және ол келгенге дейін өрт ошағын жоюға 
барлық мүмкін шараларды қолдануға міндетті.  

6. Газ шығып кеткен жағдайда шұғыл түрде авариялық қызметті 
шақыру және үй-жайды желдетуге шаралар қабылдау қажет. 

 
Кескіш құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы  
Шаштараз құралдарының жиынтығы әр құралға арналған бөлімдері бар 

арнайы тығыз жабық жағдайда болуы керек.  
Қайшымен жұмыс  
1. Қайшылардың соңында (жұмыс істемейтін күйде) резеңке жиек кию 

керек.  
2. Қайшыны тек алға сақиналармен беру керек.  
3. Қайшыны қалтаға салуға қатаң тыйым салынады.  
4. Қию кезінде қайшылардың жұмысын тарақпен кезектестіре отырып, 

бас бармақтың қайшысының сақинасын алып тастап, қайшыны қолыңызға 
қысып, екінші сақинаны сақиналы саусаққа қалдыру керек.  

5. Қайшымен жұмыс істеу белгілі бір ережелер мен әдістермен 
қамтамасыз етілген әдістермен ғана болуы керек.  

Ұстарамен жұмыс  
1. Қауіпті ұстараның жүзі корпуспен жабылуы тиіс.  
2. Қауіпті ұстараны тек жабық күйде беру керек.  
3. Ұстарамен жұмыс істеу кезінде кесіп алуды болдырмау үшін барлық 

көзделген тәсілдер мен әдістерді сақтау қажет.  
4. Жіңішке ұстараның жүзі бекіту бұрандасымен мықтап бекітілуі 

керек.  
5. Ұстара тек дымқыл шашты кесіп тастауы керек.  
Шаш бояуын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы  
1. Шаштараздарда қолданылатын бояғыштардың барлық түрлері, 

оларды қолдану технологиясы, шашты бояу процесі туралы терең білім 
қажет.  

2. Бояу алдында бояу клиенттің киіміне түспеуі үшін клиентті бір 
реттік пенюармен Мұқият жабу керек.  

3. Бояуды резеңке қолғаппен жасау керек.  
4. Түссіздендіретін және бояғыш қосылыстардың концентрациясын 

дұрыс таңдау қажет.  
5. Бояу кезінде металл құралмен жұмыс істеуге қатаң тыйым салынады.  
6. Ыдыс металл емес немесе эмальданбаған болуы керек.  
7. Шаш өсуінің шеткі сызығымен шекарада бояудың алдында теріні 

арнайы құралмен немесе майлы креммен майлау керек, сондықтан теріге 
кездейсоқ түсетін бояу сіңбейді және оны оңай кетіруге болады.  

8. Бояу кезінде, әсіресе ағарту және ағарту кезінде шаштағы 
бояғыштардың қартаю уақытын қатаң бақылау керек.  

9. Бояғыштарды мұқият жуып, жұмыстың соңында 
тұрақтандырғышпен бейтараптандыру керек.  

Химиялық бұйралауды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы  
1. Химиялық бұйралауды жасамас бұрын, бас терісін тітіркену мен 

аллергиялық реакцияны тексеру керек. Мұны істеу үшін теріні жүрекшенің 
артына және шынтақтың ішкі жағына химиялық құраммен аздап майлаңыз 
және оны 8-10 минутқа қалдырыңыз. Егер осы уақыттан кейін теріде қызару 
болмаса, онда препарат қарсы емес деп болжауға болады.  

2. Химиялық бұйралау кезінде шаштың құрылымын және 
композицияның концентрациясын қатаң ескеру қажет.  

3. Химиялық бұйралауды орындау кезінде композиция клиенттің 
киіміне түспеуін қамтамасыз ету керек.  

4. Хим. бұйралау тек пластикалық құралдың көмегімен қажет.  
5. Химиялық экспозиция уақытын қатаң сақтау керек. хим процесінде 

шашқа композиция және бекіту. бұйралар.  
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7. Химиядан кейін. бұйралар шашты бейтараптандыру керек.  
8. Хим. бұйралау резеңке қолғаппен жүргізілуі керек.  
Шаштараздағы Электр жабдықтарымен жұмыс істеу кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы  
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1. Электр аспаптары сенімді жерге тұйықталуы тиіс.  
2. Электр құралдарына дымқыл қолмен тиюге тыйым салынады.  
3. Сымнан ұстап, электр құралдарын желіден ажыратуға болмайды.  
4. Барлық электр қыздырғыш аспаптарда отқа төзімді тұғырықтар 

болуы тиіс.  
5. Барлық электр сымдары сенімді оқшауланған болуы керек.  
6. Шашты ыстық ауамен кептіруге арналған құрылғылардағы 

жылытқышты желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде ғана қосуға болады.  
7. Шашты кептіруге арналған аппараттарды ыстық ауамен тек оларда 

сақтандырғыш тор болған жағдайда ғана пайдалануға болады.  
8. Шаш кептіргішпен жұмыс істеу кезінде шаштың ауа соратын тесікке 

түспеуін және желдеткіштің осіне оралмауын қамтамасыз ету керек.  
9. Шаш кептіргішпен жұмыс кезінде ыстық ауа ағынын мұқият бақылау 

керек.  
10. Барлық электр аспаптары мен керек-жарақтарды құрғақ жерде 

сақтау керек.  
11. Киімді (дымқыл) кептіру үшін кептіргішті пайдалануға қатаң 

тыйым салынады.  
12. Электр құрылғыларының жылытқыштарының соққыларына жол 

бермеңіз.  
13. Қысқыштарды тікелей жұмыс алдында қосу керек және оларды 

қараусыз қалдырмау керек.  
14. Шаштараздың электр жабдықтарын жөндеуді тек мамандар 

жүргізуі керек [9]. 
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4.4. Еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және 
ұйымдастырушылық негіздері 

 
4.4.1. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы 
 
Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 

құқықтары мен міндеттері 
1. Қызметкердің құқығы бар: 
1) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес 

жабдықталған жұмыс орны; 
2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға, сондай-

ақ еңбек, ұжымдық шарттарға сәйкес санитариялық-тұрмыстық үй-
жайлармен, жеке және ұжымдық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз 
етілуге жол берілмейді; 

3) еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті органға өзінің жұмыс 
орнындағы еңбек жағдайларына және еңбекті қорғауға тексеру жүргізу 
туралы өтініш білдіруге құқығы бар; 

4) еңбек жағдайларын, еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды 
жақсартуға байланысты мәселелерді тексеруге және қарауға жеке өзі немесе 
өз өкілі арқылы қатысуға құқылы; 

5) жұмыс беруші жұмыскерді жеке және (немесе) ұжымдық қорғаныш 
құралдарымен қамтамасыз етпеген жағдайда және денсаулығына немесе 
өміріне қатер төндіретін ахуал туындаған кезде бұл туралы тікелей 
басшысына немесе жұмыс берушіге жазбаша түрде хабарлай отырып, 
жұмысты орындаудан бас тартуға құқылы; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
Еңбек міндеттерін қауіпсіз атқару үшін қажетті білім алуға және кәсіптік 
даярлыққа; ; 

7) жұмыс берушіден жұмыс орнының сипаты мен ұйымның аумағы, 
еңбек жағдайларының жай-күйі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
туралы, қазіргі кәсіптік қатер туралы, сондай-ақ оны зиянды және (немесе) 
қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен қорғау жөніндегі шаралар туралы 
анық ақпарат алуға міндетті; 

8) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес 
келмеуіне байланысты ұйымның жұмысы тоқтатыла тұрған уақытта 
жалақысының сақталуына құқығы бар. 

2. Қызметкер міндетті: 
1) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормалардың, 

қағидалардың және нұсқаулықтардың талаптарын сақтауға міндетті; 
2) жұмыскерлердің әрбір өндірістік жарақаты және денсаулығының 

өзге де зақымдануы, кәсіптік аурудың (уланудың) белгілері туралы, сондай-
ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін ахуал туралы 
жұмыс берушіге немесе жұмысты ұйымдастырушыға дереу хабарлауға 
міндетті; 
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1) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормалардың, 
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ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін ахуал туралы 
жұмыс берушіге немесе жұмысты ұйымдастырушыға дереу хабарлауға 
міндетті; 

3) жұмыс берушінің талабы бойынша жұмыс берушінің актісінде 
көзделген жағдайларда, сондай-ақ басқа жұмысқа ауыстыру кезінде 
профилактикалық медициналық қарап-тексеруден өтуге міндетті; 

4) мүгедектіктің белгіленгені немесе денсаулық жағдайының Еңбек 
міндеттерін жалғастыруға кедергі келтіретіндей өзге де нашарлауы туралы 
жұмыс берушіге хабарлауға міндетті; 

5) жұмыс беруші беретін жеке және ұжымдық қорғану құралдарын 
мүлтіксіз қолдануға және мақсаты бойынша пайдалануға міндетті; 

6) мемлекеттік еңбек инспекторының, еңбекті қорғау жөніндегі 
техникалық инспектордың, ішкі бақылау мамандарының талаптарын және 
медициналық мекемелер ұйғарған емдік және сауықтыру іс-шараларын 
орындауға міндетті; 

7) жұмыс беруші айқындаған және Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген тәртіппен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 
бойынша оқытудан, нұсқау алудан және білімдерін тексеруден өтуге 
міндетті. 

Құқықтары мен міндеттері жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау 

1. Апталық: 
1) жұмыскерлерді жұмыс орындарында қолайлы еңбек жағдайларын 

жасауға жәрдемдескені, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау жөніндегі 
рационализаторлық ұсыныстары үшін көтермелеуге міндетті; 

2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды бұзатын 
жұмыскерлерді осы Кодексте белгіленген тәртіппен жұмыстан шеттетуге 
және тәртіптік жауаптылыққа тартуға құқылы; 

3) жұмыскерден өндірісте жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі 
талаптардың мүлтіксіз сақталуын талап етуге міндетті; 

4) жұмыскерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе 
жұмыс берушінің актісінде көзделген жағдайларда профилактикалық 
медициналық қарап-тексеруге өз қаражаты есебінен жіберуге құқығы бар. 

2. Жұмыс беруші міндетті: 
1) кәсіптік тәуекелге бағалау жүргізуге және профилактика жүргізу, 

өндірістік жабдықтар мен технологиялық процестерді неғұрлым қауіпсіз 
жабдыққа ауыстыру жолымен оны барынша азайту және алып тастау 
жөнінде шаралар қабылдауға міндетті; 

2) жұмыскерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері 
бойынша оқытуды, оларға нұсқама беруді, білімдерін тексеруді жүргізуге, 
сондай-ақ өз қаражаты есебінен өндірістік процесс пен жұмыстарды қауіпсіз 
жүргізу жөніндегі құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті; 

3) жұмыс берушінің актісімен бекітілген тізімге сәйкес, еңбек 
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган айқындаған тәртіппен, кадрлардың 
біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын ұйымдарда үш жылда бір реттен 
сиретпей мерзімділікпен басшылар мен еңбек қауіпсіздігін және еңбекті 
қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі және 
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еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды және олардың білімдерін 
тексеруді ұйымдастыруға; 

4) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нормаларға 
сәйкес жұмыскерлерге қажетті санитариялық-гигиеналық жағдайлар жасауға, 
жұмыскерлердің арнайы киімі мен аяқкиімін беруді және жөндеуді, оларды 
профилактикалық өңдеу құралдарымен, жуу және дезинфекциялау 
құралдарымен, медициналық қобдишамен, жеке және ұжымдық қорғаныш 
құралдарымен жабдықтауды қамтамасыз етуге міндетті; 

5) он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің өздері үшін белгіленген 
шекті нормалардан асатын ауыр заттарды тасуына және қозғалтуына жол 
бермеуге міндетті; 

6) әйелдердің өздері үшін белгіленген шекті нормалардан асатын ауыр 
заттарды қолмен көтеруіне және жылжытуына жол бермеуге міндетті; 

7) Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және кәсіптік 
ауруларды тіркеуді, есепке алуды және талдауды жүзеге асыруға міндетті; 

8) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға және еңбек 
инспекциясы жөніндегі жергілікті органға, жұмыскерлердің өкілдеріне 
олардың жазбаша сұрау салуы бойынша еңбек жағдайларының, 
қауіпсіздігінің және еңбекті қорғаудың жай-күйін мониторингтеу үшін 
қажетті ақпаратты тоқсанына бір рет беруге міндетті; 

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
қамтамасыз етуге міндетті; 

10) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамалары мен 
қорытындыларын орындауға міндетті; 

11) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен қағидаларға 
сәйкес өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша кемінде бес 
жылда бір рет мерзімдік аттестаттауды жұмыскерлер өкілдерінің қатысуымен 
өткізуге міндетті; 

12) өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау 
нәтижелері туралы мәліметтерді бір ай мерзімде жазбаша немесе еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік жөніндегі ақпараттық жүйе арқылы ұсынуға 
міндетті; 

13) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны 
жазатайым оқиғалардан сақтандыруға міндетті; 

14) авариялық ахуалдың өршуін және жарақаттайтын факторлардың 
басқа адамдарға әсер етуін болғызбау жөніндегі шұғыл шараларды 
қабылдауға міндетті; 

15) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды 
еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен әзірлеуді, 
бекітуді және қайта қарауды жүзеге асыруға міндетті; 

16) келісімде, ұжымдық шартта, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайлары өзгерген 
басқа жұмысқа ауыстырған не кәсіптік аурудың белгілері пайда болған кезде 
жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (еңбек қызметі барысында) медициналық 
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еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды және олардың білімдерін 
тексеруді ұйымдастыруға; 

4) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нормаларға 
сәйкес жұмыскерлерге қажетті санитариялық-гигиеналық жағдайлар жасауға, 
жұмыскерлердің арнайы киімі мен аяқкиімін беруді және жөндеуді, оларды 
профилактикалық өңдеу құралдарымен, жуу және дезинфекциялау 
құралдарымен, медициналық қобдишамен, жеке және ұжымдық қорғаныш 
құралдарымен жабдықтауды қамтамасыз етуге міндетті; 

5) он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің өздері үшін белгіленген 
шекті нормалардан асатын ауыр заттарды тасуына және қозғалтуына жол 
бермеуге міндетті; 

6) әйелдердің өздері үшін белгіленген шекті нормалардан асатын ауыр 
заттарды қолмен көтеруіне және жылжытуына жол бермеуге міндетті; 

7) Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және кәсіптік 
ауруларды тіркеуді, есепке алуды және талдауды жүзеге асыруға міндетті; 

8) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға және еңбек 
инспекциясы жөніндегі жергілікті органға, жұмыскерлердің өкілдеріне 
олардың жазбаша сұрау салуы бойынша еңбек жағдайларының, 
қауіпсіздігінің және еңбекті қорғаудың жай-күйін мониторингтеу үшін 
қажетті ақпаратты тоқсанына бір рет беруге міндетті; 

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеруді 
қамтамасыз етуге міндетті; 

10) мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамалары мен 
қорытындыларын орындауға міндетті; 

11) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен қағидаларға 
сәйкес өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша кемінде бес 
жылда бір рет мерзімдік аттестаттауды жұмыскерлер өкілдерінің қатысуымен 
өткізуге міндетті; 

12) өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау 
нәтижелері туралы мәліметтерді бір ай мерзімде жазбаша немесе еңбекті 
қорғау және қауіпсіздік жөніндегі ақпараттық жүйе арқылы ұсынуға 
міндетті; 

13) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны 
жазатайым оқиғалардан сақтандыруға міндетті; 

14) авариялық ахуалдың өршуін және жарақаттайтын факторлардың 
басқа адамдарға әсер етуін болғызбау жөніндегі шұғыл шараларды 
қабылдауға міндетті; 

15) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды 
еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен әзірлеуді, 
бекітуді және қайта қарауды жүзеге асыруға міндетті; 

16) келісімде, ұжымдық шартта, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайлары өзгерген 
басқа жұмысқа ауыстырған не кәсіптік аурудың белгілері пайда болған кезде 
жұмыскерлерді міндетті, мерзімдік (еңбек қызметі барысында) медициналық 

қарап-тексерулерден және ауысым алдындағы медициналық куәландырудан 
меншікті қаражаты есебінен өткізуге міндетті; 

17) еңбекті қорғауды басқару жүйесін енгізу және оның жұмыс істеуін 
бақылауды жүзеге асыру [9]. 

 
4.4.2. Өндірістегі электр қауіпсіздігі, технологиялық процестердің 

қауіпсіздігі 
 
Шаштараз қызметтерін ұсыну кезінде белгіленген тәртіппен бекітілген 

техникалық құжаттардың сақталуы қамтамасыз етілуі керек, сонымен қатар 
клиенттің жеке ерекшеліктері мен сән бағыты ескерілуі керек. Қызметтер 
шаштараз қызметтеріне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
стандартына сәйкес көрсетілуі тиіс. Пайдалануға берілген және қайта 
жаңартылған шаштараздардың барлығын арнайы комиссия қабылдайды. 
Барлық әкімшілік және жұмысшы қызметкерлер шаштараздарға арналған 
қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитария ережелерін білуі және оларды 
өздерінің тәжірибелік қызметінде басшылыққа алуы тиіс. Шаштараздағы 
қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитарияның жай-күйі үшін 
жауапкершілік негізінен меңгерушіге жүктеледі. 

Шаштараздарда жұмыс істеуге қауіпсіздік техникасы мен санитарлық 
минимум бойынша емтихан тапсырған адамдар жіберіледі. Шаштараздардың 
барлық қызметкерлері қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтан өтуге 
міндетті: жұмысқа кірер алдында (кіріспе нұсқаулық), тікелей жұмыс 
орнында, содан кейін жылына кемінде бір рет мезгіл-мезгіл. Жұмысқа 
түсушінің қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық мыналармен танысудан 
тұруы керек. 

Өндірістік жағдайымен және ішкі тәртіп Ережелерімен, еңбекті қорғау 
жөніндегі қолданыстағы заңнамамен, қауіпсіздік техникасы және өндірістік 
санитария ережелерімен, қажетті сақтық шараларымен және өрт қауіпсіздігі 
қағидаларымен реттеледі. 

Шаштаразда алғашқы медициналық көмек жинағы және электр 
тогынан зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету жөніндегі Нұсқаулық 
болуы керек. 

Электр аппаратурасы мен электр аспабы мынадай талаптарды 
қанағаттандыруы тиіс: 

- Жерге қосуға жататын электр аппаратының немесе электр аспабының 
корпусында "3" немесе "жер" айырым белгісі бар жерге тұйықтау сымын 
жалғауға арналған арнайы қысқышы болуы тиіс. 

-Электр аспаптарымен және электр аспабымен жұмыс басталар 
алдында шаштараз бұрандалардың, бекітетін тораптар мен бөлшектердің 
тартылуын, сымдардың жай-күйін, оқшаулаудың бүтіндігін, сымдардың 
сынықтарының болмауын, электр аппараттарын жерге қосудың 
жарамдылығын тексеруі тиіс. Электр аппаратымен және электр құралымен 
жұмыс істеу кезінде жұмыс тоқтаған немесе ток берілген кезде оларды 
электр желісінен ажыратады [9]. 
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4.4.3. Өрт қауіпсіздігінің алдын алу 
 
Өрт профилактикасы деп өрт қауіпсіздігі техникасын оқыту және 

өрттің алдын алуға бағытталған іс-шаралар кешені түсініледі. Өрттен қорғау-
бұл өрт болған жағдайда зиянды азайтуға бағытталған шаралар. Өрт 
қауіпсіздігінің осы екі негізгі міндеті арасында, мысалы, өрт шыққан кезде 
өрттің таралу аясын шектеуге бағытталған іс-әрекеттер жағдайында нақты 
шекара салу әрдайым мүмкін емес. 

Адамдардың көпшілігі көп уақытын ғимараттарда өткізетіндіктен, 
ғимараттардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге баса назар аударылады.  

Өрт басталуы үшін бір жерде үш элемент болуы керек: жанғыш 
материал, жылу және оттегі. Осы үш элементтің отқа қосылуы 
бақыланбайтын тізбекті реакцияны тудырады. Жану үшін барлық үш элемент 
қажет болғандықтан, олардың біреуін алып тастау арқылы өрттің алдын 
алуға немесе өртті сөндіруге болады. 

Өрт класы жанғыш материалдың түріне байланысты, ол сөндіру 
әдістері мен құралдарын анықтайды. Бірқатар елдердің нормативтік 
құжаттарында өрттер төрт топқа бөлінеді: A – ағаш, қағаз және пластмасса 
сияқты қарапайым жанғыш материалдардың жануы; B – тез тұтанатын 
немесе жанғыш сұйықтықтардың, газдардың және майлау материалдарының 
жануы; C – электр сымдарының жануы; D ‒ жанғыш металдардың жануы. 
Өрт қауіптілігінің дәрежесі қаралып отырған өрт қауіпті аймақтағы жанғыш 
материалдың түрі мен мөлшеріне байланысты болады. 

Өрттің алдын алу жұмысы 
Өрттің алдын-алу дәстүрлі түрде қауіпсіздік техникасы мен өрттің 

алдын-алу шараларымен шектелді және әрқашан қалалық өрт сөндіру 
бөлімдерінің міндеті болды. Бүгін өрттің алдын алу бойынша іс-шаралар 
ауқымы кеңейтілді және оған құрылыс жобаларын тексеру және бекіту, өрт 
қауіпсіздігі бойынша нормалардың орындалуын бақылау, өртеуге қарсы 
күрес, деректер жинау, сондай-ақ қалың жұртшылық пен арнайы 
контингенттерді нұсқама беру және оқыту кірді. 

Өрт профилактикасының міндеттерін кең, бірақ тығыз байланысты үш 
іс-шаралар кешеніне бөлуге болады: 1) оқыту, оның ішінде өрт қауіпсіздігі 
туралы білімді тарату (балалардың қолы жетпейтін жерлерде түтіндеудің үй 
индикаторларын орнату және оттықтар мен сіріңкелерді сақтау қажеттілігі 
туралы); 2) өрт қауіпсіздігінің мемлекеттік нормаларын және құрылыс 
нормаларын әзірлеуді, сондай-ақ олардың орындалуын тексеруді көздейтін 
өрт қадағалауы; 3) жабдықтармен қамтамасыз ету және техникалық әзірлеу 
(тасымалданатын өрт сөндіргіштерді орнату және қауіпсіз 

Аталған үш іс-шаралар кешенінің ішінен өртті бақылау ең қиын болып 
көрінеді. Қадағалау саласына өрттің алдын алу нормалары, құрылыс өрт 
нормалары мен ережелері, өртке қарсы жабдықты дайындау және орнату 
стандарттары және көпшілік тұтынатын тауарларға өрт қауіпсіздігі 
стандарттары енгізілген. 

 



207

4.4.3. Өрт қауіпсіздігінің алдын алу 
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орнына жедел жіберуі және отпен күресу операциясына кірісуі тиіс. Өрт 
сөндірушілер қаншалықты тез жұмыс істесе де, ерте өрт шығу өмірі мен 
мүлкін сақтау үшін өте маңызды. 

Қорғау сигнализациясы жүйесі өрт сигналын, бақылау сигналын және 
ақаулық сигналын (сөйлеу немесе цифрлық нысанда) сигнал беру батырмасы 
орнатылған жерден ғимараттың басқа бөліктеріне немесе әдетте тиісті 
мамандандыру бөлімшесі қызмет көрсететін алыстағы бақылау станциясына 
береді. 

Тасымалданатын өрт сөндіргіштер. 
Тасымалданатын өрт сөндіргіштер өрт топтарына сәйкес төрт топқа 

бөлінеді. Олардың кейбіреулері екі-үш түрлі кластағы өрттерді сөндіруге 
жарамды, бірақ төртеуінің бәрі бірдей емес. 

Өрт сөндіргіштердің түрлері 
Әр түрлі типтегі өрт сөндіргіштер сөндіру агентімен ерекшеленеді. 
А класындағы өртті сөндіруге арналған сұйық өрт сөндіргіштерде 

антифриз (сілтілік металл тұзының қатпайтын ерітіндісі) қосылған су немесе 
басқа ылғалдандырғыш агент қолданылады. Сілтілі-қышқыл және көбікті (су 
негізіндегі) өрт сөндіргіштер 1960-шы жылдардың соңында қолданыстан 
шықты. Сұйық өрт сөндіргіштер ығыстырушы газ қорымен немесе айдауға 
арналған сорғымен шығарылады. Ауыстырылатын газ қоры бар өрт 
сөндіргіштің массасы 14 кг құрайды. сорғысы бар аспалы өрт сөндіргіштер 
көбінесе орман өрттерін сөндіру үшін қолданылады. 

Көмірқышқыл газын өрт сөндіргіштер сұйытылған көмірқышқыл 
газымен зарядталған. Клапанды ашқан кезде олар ұзындығы 2 м-ге дейін 
көмірқышқыл газының қарын ағынын береді. Мұндай өрт сөндіргіштер 



208

негізінен В және С кластарындағы өртті сөндіру үшін қолданылады, бірақ 
оларды су жеткізілгенге дейін А класындағы өртті сөндіру үшін де қолдануға 
болады. Олар қалдық қалдырмайды (сондықтан олар таза деп аталады), бірақ 
оларды кішкентай кубтың жабық бөлмелерінде қолдануға болмайды. 

Ұнтақты өрт сөндіргіштерде сығылған газ сөндіргішті шығарады. Олар 
әсіресе В және С класындағы өрттерге жарамды, бірақ сұйық өрт 
сөндіргіштерді жеткізгенге дейін А класындағы өрттерді сөндіру үшін де 
қолдануға болады [9]. 

 
4.4.4. Сервис кәсіпорындарындағы технологиялық процестердің 

өрт қауіпсіздігі 
 
Технологиялық процестердің өрт қауіпсіздігі: технологиялық 

регламентті; өнім өндірудің технологиялық схемасын; технологиялық 
процесте пайдаланылатын заттар мен материалдардың өрт-жарылыс 
қауіптілігі көрсеткіштерін; аппараттардың конструктивтік ерекшеліктерін; 
цехта, учаскеде немесе ашық алаңда қауіпті жабдықтың орналасу схемасын 
зерделеу негізінде айқындалады. 

Өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтік реттеу ‒ уәкілетті 
мемлекеттік органдардың нормативтік құжаттарда орындалуы міндетті өрт 
қауіпсіздігі талаптарын белгілеуі. Өрт қауіпсіздігі жөніндегі нормативтік 
құжаттарға өрт қауіпсіздігінің стандарттары, нормалары мен қағидалары, 
нұсқаулықтар және өрт қауіпсіздігі талаптарын қамтитын өзге де құжаттар 
жатады. Өрттің таралуын болдырмауға қол жеткізіледі:  

- технологиялық жабдықтар мен коммуникацияларда жанудың 
таралуын болдырмау;  

- технологиялық процестерде жанғыш заттар мен материалдарды 
қолдануды шектеумен;  

- жануды таратпайтын құрылыс материалдары мен конструкцияларын 
қолданумен;  

- өрт қауіптілігі бойынша әртүрлі процестерді бөлумен;  
- ғимараттар мен өрт сөндіру бөліктерінің мөлшерлерін шектеумен;  
- отқа төзімділік шегінің артуымен және қоршаушы және көтергіш 

құрылыс конструкцияларының жанғыштығының төмендеуімен;  
- өртке қарсы кедергілерді пайдалану;  
- ойықтарды қорғаумен, коммуникацияларда кедергілер орнатумен, 

түйістерді бітеумен;  
- алғашқы, автоматты және тасымалданатын өрт сөндіру құралдарын, 

сондай-ақ өртті анықтау және сигнал беру жүйелерін пайдалану;  
- ғимараттар арасындағы өртке қарсы бөліктер мен бөгеттер 

құрылғысымен;  
- өртке қарсы су құбырын пайдалану;  
- ықтимал өрт ошақтарына өрт сөндірушілердің қол жеткізуін 

қамтамасыз ету.  
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- өртке қарсы кедергілерді пайдалану;  
- ойықтарды қорғаумен, коммуникацияларда кедергілер орнатумен, 

түйістерді бітеумен;  
- алғашқы, автоматты және тасымалданатын өрт сөндіру құралдарын, 
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отқа төзімділік шегіне жету кезінде өртті сөндіруді қамтамасыз ету 
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әйнектерді кесіп өтуі керек. Қиылысу орындарында жалынның немесе жану 
өнімдерінің терезе ойықтары арқылы өтуіне жол бермейтін жоталарды, 
шығыңқы жерлерді немесе күнқағарларды ұйымдастырған жөн. Кәбілдер мен 
құбыржолдарды отқа төзімділіктің нормаланатын шектері және өрт 
қауіптілігі топтары бар қоршау конструкциялары арқылы төсеу кезінде 
олардың арасындағы саңылауларды осы конструкциялардың отқа төзімділік 
шегі мен өрт қауіптілігі сыныбын төмендетпейтін материалдармен толтыру 
қажет. Сервистік кәсіпорындардың ғимараттарындағы өрт жағдайын болжау 
және бағалау үшін өрттің негізгі параметрлерін анықтау қажет.  

Өрттің қауіпті факторлары 
Өрттің қауіпті факторлары (PfP) деп жарақаттануға, улануға және 

адамдардың өліміне, сондай-ақ материалдық құндылықтардың жойылуына 
(зақымдалуына) әкелетін факторлар түсініледі:  

1.Түтіндеу, онда адамдардың болуы өлімге әкеледі:  
2.Адамдарды табу өте қауіпті болатын жылу әсері:  
3.Құрылыс конструкцияларының ықтимал құлауы:  
4.Өрттің адамның психофизикалық жағдайына психологиялық әсері:  
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5.Өрттің қауіпті факторларының қайталама көріністерінің әсері:  
Құрылыста өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нормативтік 

құжаттарда негіз қалаушы болып табылады:  
- басқа өртке қарсы талаптармен салыстырғанда өрт кезінде 

адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған талаптардың 
басымдығы;  

- қайта жаңартуды, жөндеуді және функционалдық мақсатын өзгертуді 
қоса алғанда, жобалау, Құрылыс және пайдалану сатыларында қорғау 
объектілеріне қойылатын өртке қарсы талаптардың қолданылуы;  

- ғимараттар мен құрылыстарды өрттен қорғаудың негізгі талаптарын 
осы қорғаныс мақсаттары түрінде ұсыну;  

- өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдары мен тәсілдеріне 
сипаттамалық талаптарды барынша қысқарту;  

- ғимараттар мен құрылыстардың функционалдық мақсатын, олардағы 
адамдардың реакциясын, сондай-ақ олар салынған конструкциялар мен 
материалдарды неғұрлым объективті және сараланған есепке алу үшін, 
өрттің пайда болуы мен дамуына және өрт қаупінен өрттен қорғау құралдары 
мен тәсілдерін таңдаудың баламалығын кеңейту және арттыру үшін өртке 
қарсы нормалаудың жіктеу негізін айтарлықтай дамыту [9]. 

 
4.4.5. Тәжірибелік жұмыстар 
 
№ 11 тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: Қауіпсіздік техникасы 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: шаштаразда жұмыс істеу кезінде 

қауіпсіздік техникасын зерттеу. 
Жұмыс кезінде шаштараздың қауіпсіздік техникасы талаптары: 
- шаштараз тек өзі оқыған, еңбекті қорғау бойынша нұсқаулық алған 

және жұмысты қауіпсіз орындауға жауапты қызметкер жіберген жұмысты 
ғана орындауға міндетті; 

- өз жұмысын оқытылмаған және бөгде адамдарға тапсырмау; 
- қауіпсіз жұмыс істеу үшін қажетті жарамды аппараттарды, құрал-

саймандарды, керек-жарақтарды қолдану; оларды тек олар арналған 
жұмыстар үшін ғана пайдалану; 

- үй-жайда орын ауыстыру ережелерін сақтауға, тек орнатылған 
өткелдерді пайдалануға; ; 

- ыстық және суық суы бар крандарды баяу, жұлқымай және көп күш 
жұмсамай ашуға болады; 

- креслолар арасындағы, раковиналарға, кептіргіштерге, басқару 
пульттеріне, рубильниктерге өту жолдарын, эвакуациялау жолдары мен басқа 
да өту жолдарын артық жиһазбен, артық таза киім қорымен, жылжымалы 
үстелдермен, басқа да заттармен бөгемеуге; 

- бояу компоненттерін араластыру, клиенттердің шаштарын бояу, 
дезинфекциялық ерітінділерді дайындау, құралдарды дезинфекциялау 
кезінде қолды қорғау құралдарын қолданыңыз; 
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- храмдарды ұстарамен жиектеу кезінде орындықтың екінші жағына 
өтпес бұрын ұстараны жабу; 

- қауіпті ұстараны қолдану кезінде ерекше сақ болу керек; 
- қауіпті ұстараны тек дәретхана қорабында жабық түрде сақтау керек. 
- электр аппаратының корпусында кернеу («токпен соғылады»), жанып 

тұрған оқшаулаудың иісі пайда болған, бөгде шу пайда болған, өздігінен 
тоқтаған немесе Аппарат немесе құрал элементтерінің дұрыс жұмыс 
істемеген кезде оны «тоқта» батырмасымен тоқтату (сөндіру) және электр 
желісінен ажырату керек. Бұл туралы тікелей басшыға хабарлауға және 
ақаулықты жойғанға дейін қосуға болмайды. 

 
Өзіндік бақылау сұрақтары: 
 
1. Шаштараз түрлерін тізімдеңіз. 
2. Шаштараздар қандай санаттарға бөлінеді және бұл не 

байланысты? 
3. Шаштараздың негізгі бөлмелерін тізімдеңіз 
4. Техникалық пайдалануды ұйымдастыру тәртібін атаңыз 

электр қондырғылары. 
5. Еңбекті қорғау қызметін құру тәртібін атаңыз. 
6. Еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру үшін менеджер 

не істеуі керек? 
7. Еңбекті қорғау қызметінің жұмысын кім бақылайды? 
8. Жарақат деп нені атайды? 
9. Өндірістік жарақаттану мен аурулардың себептері қандай? 
10. Еңбек жағдайын жақсартудың негізгі шараларын көрсетіңіз. 
11.  Шаштаразда жалпы тазалау қаншалықты жиі жасалуы керек? 
12. Өндірістік санитарияға қойылатын негізгі талаптарды тізімдеңіз. 
13. Бактерицидті сәулелендіргіштердің түрлерін атаңыз. 
14. Өндірістегі жарықтандырудың рөлі қандай? 
15. Жарықтандыру қандай түрлерге бөлінеді? 
16. Анықтама беріңіз құрама жарықтандыру. 
17. Еңбекті қорғау саласындағы құқықтық негіздерді белгілейтін ҚР 

негізгі заңдарын атаңыз. 
18. Еңбек заңнамасының негізгі принциптерінің қатарына не кіреді? 
19. Шашты сәндеуге арналған құралдарды атаңыз. 
20. Электрофендердің түрлерін тізімдеңіз. 
21. Шаштараздар қандай жабдықпен жабдықталған? 
22. Тарақтардың негізгі түрлерін тізімдеңіз. 
23. Тарақтарды ұстаудың қанша әдісі бар? 
24. Қайшылардың түрлерін тізімдеңіз. 
25. Жерге қосу не үшін қажет? 
26. Шаштаразға арналған электр құралдарына күтім жасау 

ережелерін тізімдеңіз 
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27. Қайта зарядталатын желілік машиналарға қызмет көрсету 
ережелерін тізімдеңіз. 

28. Тұтанатын материалдармен қауіпсіздік техникасы ережелері. 
29. Кескіш құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы 

ережелері. 
30. Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

саласындағы құқықтары мен міндеттерін атаңыз. 
31. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

саласындағы құқықтары мен міндеттерін атаңыз. 
32. Электр жабдықтары мен электр құралдары қандай талаптарға сай 

болуы керек? 
33. Шаштаразға жұмысқа қабылдау кезінде шеберлер қандай 

емтихан тапсырады? 
34. Өртті бастау үшін қандай үш элемент қажет? 
35. Өрттің алдын-алу бойынша іс-шаралар кешенін тізімдеңіз. 
36. Өрт сөндіргіштердің түрлерін атаңыз. 
37. Өрттің таралуын болдырмауға не көмектеседі? 
38. Өрттің қауіпті факторларын атаңыз. 
 
Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі:  
 
1. Андруш, В.Г. Еңбекті қорғау: оқу құралы / В. Г. Андруш және 

т.б. - Минск: Республикалық кәсіптік білім беру институты, 2017. – 333 Б. 
2. Шың, Г.А. Еңбекті қорғау: оқулық / Г.А. Шың және т. б. – Минск: 

АЕО Минфина, 2017. – 511 Б. 
3. Михайлюк, И.А. Еңбекті қорғау: оқу құралы / И. А. Михайлюк 

және т. б. – Минск: Республикалық жоғары мектеп институты, 2013. – 327 Б. 
 
Қысқаша қорытынды 
 
Кәсіпорында техникалық пайдалану, электр және өрт қауіпсіздігі, 

еңбекті қорғауды ұйымдастыру ережелерін сақтайды. Кәсіптік аурулар мен 
жарақаттанудың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлейді. Нормативтік 
талаптарға сәйкес құжаттарды ресімдейді. Әр түрлі электр машиналарының, 
аспаптардың, аппаратуралардың құрылғысы мен жұмыс принципін 
меңгерген. Құралдар мен жабдықтарды қолданады. Қауіпсіздік талаптарын 
сақтайды. Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының талаптарын 
сақтайды. 
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27. Қайта зарядталатын желілік машиналарға қызмет көрсету
ережелерін тізімдеңіз.

28. Тұтанатын материалдармен қауіпсіздік техникасы ережелері.
29. Кескіш құралдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы

ережелері.
30. Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

саласындағы құқықтары мен міндеттерін атаңыз.
31. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

саласындағы құқықтары мен міндеттерін атаңыз.
32. Электр жабдықтары мен электр құралдары қандай талаптарға сай

болуы керек?
33. Шаштаразға жұмысқа қабылдау кезінде шеберлер қандай

емтихан тапсырады?
34. Өртті бастау үшін қандай үш элемент қажет?
35. Өрттің алдын-алу бойынша іс-шаралар кешенін тізімдеңіз.
36. Өрт сөндіргіштердің түрлерін атаңыз.
37. Өрттің таралуын болдырмауға не көмектеседі?
38. Өрттің қауіпті факторларын атаңыз.

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі: 

1. Андруш, В.Г. Еңбекті қорғау: оқу құралы / В. Г. Андруш және
т.б. - Минск: Республикалық кәсіптік білім беру институты, 2017. – 333 Б.

2. Шың, Г.А. Еңбекті қорғау: оқулық / Г.А. Шың және т. б. – Минск:
АЕО Минфина, 2017. – 511 Б.

3. Михайлюк, И.А. Еңбекті қорғау: оқу құралы / И. А. Михайлюк
және т. б. – Минск: Республикалық жоғары мектеп институты, 2013. – 327 Б.

Қысқаша қорытынды

Кәсіпорында техникалық пайдалану, электр және өрт қауіпсіздігі,
еңбекті қорғауды ұйымдастыру ережелерін сақтайды. Кәсіптік аурулар мен
жарақаттанудың алдын алу жөніндегі іс-шараларды әзірлейді. Нормативтік
талаптарға сәйкес құжаттарды ресімдейді. Әр түрлі электр машиналарының,
аспаптардың, аппаратуралардың құрылғысы мен жұмыс принципін
меңгерген. Құралдар мен жабдықтарды қолданады. Қауіпсіздік талаптарын
сақтайды. Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының талаптарын
сақтайды.

5- БӨЛІМ. ШАШТАРАЗ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

Оқу мақсаттары 
Осы модульден өткеннен кейін сіз: 
- Негізгі шаш қиюды орындау;
- Шашты сәндеуді орындау;
- Шашты бояу;
- Химиялық бұйралауды орындаңыз.

 
 
 
 
 
 

Алдын ала талаптар: 
Осы модульмен жұмысты бастамас бұрын сізге «шаш, шаш қию және 

макияждың технологиялық схемаларын орындау», «кәсіби қызметтегі 
ақпараттық технологиялар», «материалдарды тұтыну нормаларын, кәсіби 
қызметтегі санитария мен гигиена ережелерін сақтау», «Жабдықтар мен 
құралдарды пайдалану» курстарынан сәтті өту ұсынылады.  

Қажетті оқу материалдары: 
Шаш қию үшін: 

КМ 05.  Шашт араздық қызметтердің 
базалық түр лерін орындау 

КМ 04. Жабдықты және саймандарды 
пайдалану 
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КМ 03. Кәсіптік қызметте материалдарды 
шығыстау нормаларын, санитария және  
гигиена қағи даларын сақтау

КМ 02. Кәсі птік қызметтегі ақпараттық 
технологиялар 

КМ 01. Шаш үлгілерінің, шаш қию және 
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КМ 06. Кәсіби этика қағидаларын сақтау 
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- Тарақтар жинағы, қарапайым және жұқаратын қайшылар, шаш қиюға 
арналған машинка, қауіпті ұстара, қысқыштар, пенюар, жабо. 

Шаш: 
- қысқыштар, электрофен, электр қысқыштар, брашинг, бомбаж, тарақ 

– құйрық, тарақ үшін тарақ, төсеу құралдары, пенюар. 
Шашты бояуға арналған: 
- қысқыштар, тарақ-құйрық, тостаған, щетка, қолғап, пенюар, бояғыш. 
 
Кіріспе 
Бөлімде шаштараздың негізгі түрлерін орындау үшін қажетті білім, 

Дағдылар сипатталған. Бөлімде: шашты жуу ережелері, шаш қию 
операциялары, шаштың негізгі элементтері, шашты бекітетін және 
модельдейтін құралдар, олардың түрлері, шашты сәндеудің негізгі түрлері, 
шаш бояғыштарының негізгі топтары, олардың сипаттамалары мен 
қолданылуы, шашты бұйралау технологиясы. 

 
5.1. Негізгі шаштар 
 
5.1.1. Шаш құрылымы 
 
Шаш ‒ терінің мүйізді түзілімдері. Шаштың негізгі функциясы ‒ 

ағзаларды қоршаған ортаның әсерінен қорғау. Басындағы шаш оны қызып 
кетуден сақтайды және суықта, сондай-ақ механикалық әсерден (соққыдан) 
қорғайды. Кірпікті бөгде заттар түсуінен қорғайды (шаң, балшықтар). 

Сау шаш мыналардан тұрады: 8-90% ақуыз (кератин), 6% липидтер 
(май қышқылдары), 3-15% су, 1% пигмент. Шаш құрамындағы негізгі 
химиялық элементтер: көміртегі (49,6%), оттегі (23,2%), азот (16,8%), сутегі 
(6,4%), күкірт (4%), микроскопиялық мөлшерде: магний, мышьяк, темір, 
фосфор, хром, мыс, мырыш, марганец, алтын. 

Шаш екі бөліктен тұрады: 
Өзек ‒ шаштың сыртқы, көрінетін бөлігі, Терінің бетінен шығады 

(сурет. 5.1). 
Түбір (фолликул) ‒ тері жамылғысы тіндерінің ішінде оны қоршаған 

тіндермен бірге орналасқан және оған шаш-безді кешен (май және тер 
бездері; шашты көтеретін бұлшықет; қан тамырлары және жүйке ұштары) 
кіретін шаштың бөлігі. 

Өзек мүйізді ақуыз зат-креатиннен тұрады. Қан шаштың өзегіне 
енбейді, жүйке ұштары жоқ. Сондықтан, қию кезінде біз ауырсынуды 
сезбейміз, шаш қан кетпейді. 

Шаш өзегі мыналардан тұрады: 
Сірқабық  – бұл қабыршақтың құрылымына ұқсайтын (балық немесе 

қарағай конусы сияқты) мөлдір аморфты кератин жасушаларының 6-9 
қабаттасқан қабаттарынан тұратын өзектің сыртқы бөлігі. Таразылар 
арасындағы кеңістік липидті қабаттармен (май қышқылдары) толтырылады, 
соның арқасында таразылар бір-біріне тығыз орналасады. Таразы шаштың 
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- Тарақтар жинағы, қарапайым және жұқаратын қайшылар, шаш қиюға 
арналған машинка, қауіпті ұстара, қысқыштар, пенюар, жабо. 

Шаш: 
- қысқыштар, электрофен, электр қысқыштар, брашинг, бомбаж, тарақ 

– құйрық, тарақ үшін тарақ, төсеу құралдары, пенюар. 
Шашты бояуға арналған: 
- қысқыштар, тарақ-құйрық, тостаған, щетка, қолғап, пенюар, бояғыш. 
 
Кіріспе 
Бөлімде шаштараздың негізгі түрлерін орындау үшін қажетті білім, 

Дағдылар сипатталған. Бөлімде: шашты жуу ережелері, шаш қию 
операциялары, шаштың негізгі элементтері, шашты бекітетін және 
модельдейтін құралдар, олардың түрлері, шашты сәндеудің негізгі түрлері, 
шаш бояғыштарының негізгі топтары, олардың сипаттамалары мен 
қолданылуы, шашты бұйралау технологиясы. 

 
5.1. Негізгі шаштар 
 
5.1.1. Шаш құрылымы 
 
Шаш ‒ терінің мүйізді түзілімдері. Шаштың негізгі функциясы ‒ 

ағзаларды қоршаған ортаның әсерінен қорғау. Басындағы шаш оны қызып 
кетуден сақтайды және суықта, сондай-ақ механикалық әсерден (соққыдан) 
қорғайды. Кірпікті бөгде заттар түсуінен қорғайды (шаң, балшықтар). 

Сау шаш мыналардан тұрады: 8-90% ақуыз (кератин), 6% липидтер 
(май қышқылдары), 3-15% су, 1% пигмент. Шаш құрамындағы негізгі 
химиялық элементтер: көміртегі (49,6%), оттегі (23,2%), азот (16,8%), сутегі 
(6,4%), күкірт (4%), микроскопиялық мөлшерде: магний, мышьяк, темір, 
фосфор, хром, мыс, мырыш, марганец, алтын. 

Шаш екі бөліктен тұрады: 
Өзек ‒ шаштың сыртқы, көрінетін бөлігі, Терінің бетінен шығады 

(сурет. 5.1). 
Түбір (фолликул) ‒ тері жамылғысы тіндерінің ішінде оны қоршаған 

тіндермен бірге орналасқан және оған шаш-безді кешен (май және тер 
бездері; шашты көтеретін бұлшықет; қан тамырлары және жүйке ұштары) 
кіретін шаштың бөлігі. 

Өзек мүйізді ақуыз зат-креатиннен тұрады. Қан шаштың өзегіне 
енбейді, жүйке ұштары жоқ. Сондықтан, қию кезінде біз ауырсынуды 
сезбейміз, шаш қан кетпейді. 

Шаш өзегі мыналардан тұрады: 
Сірқабық  – бұл қабыршақтың құрылымына ұқсайтын (балық немесе 

қарағай конусы сияқты) мөлдір аморфты кератин жасушаларының 6-9 
қабаттасқан қабаттарынан тұратын өзектің сыртқы бөлігі. Таразылар 
арасындағы кеңістік липидті қабаттармен (май қышқылдары) толтырылады, 
соның арқасында таразылар бір-біріне тығыз орналасады. Таразы шаштың 

тамырынан ұшына қарай бағытталған. Сірқабық функциясы негізінен 
Қорғаныс болып табылады, ол шаш білігінің ішкі қабатының жасушаларын 
(кортекс) су, күн және механикалық әсерден қорғайды. 
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ерекшеліктерге байланысты адамдарда тік немесе бұйра шаштар болуы 
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білігінің орталық бөлігі, соның арқасында шаш белгілі бір жылу 
өткізгіштікке ие. Медулла шаштың химиялық және физикалық қасиеттерін 
өзгертуде ешқандай рөл атқармайды. 

 
 

5.1-сурет. Шаш өзегінің құрылысы 
 
Шаштың тері астындағы бөлігі (тамыр) тұрады (сурет. 5.2): 
- тамырдың сыртқы қабығы (сыртқы эпителиалды қынап); 
- тамырдың ішкі қабығы (ішкі эпителиалды қынап); 
- шам (шаш папилла); 
- май безі; 
- шашты көтеретін бұлшықет [11]; 
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5.2-сурет. Шаш түбірінің құрылымы 
 
5.1.2.Шаш түрлері, түрлері және пішіні 
 
Шаштың үш түрі бар ‒ бума, қылшық жəне ұзын. Сонымен қатар, оның 

дамуының әртүрлі кезеңдерінде адамға тән бірқатар өтпелі шаш түрлері бар. 
Бума шаш қолдың, аяқтың және дененің терісін жабады. Бума шаш 

жұмсақ, қысқа (ұзындығы шамамен 1,5 мм), пигменттелген емес. Бұл 
құрсақішілік дамуда ұрықтың денесінде пайда болатын алғашқы шаштар; 
Оларды «бастапқы»деп те атайды. Туылғанға дейін бұл шаштар ішінара 
пигменттелген шашқа ауыстырылады. Туылғаннан кейінгі алғашқы жылдары 
бас терісіндегі шаштың бұл түрі аралық шашқа айналады, бұл өз кезегінде 
жыныстық жетілу кезеңінде терминалға ауыстырылады.  

Қылшық шаш ‒ бұл қастар, кірпіктер және мұрында өсетіндер. Олар 
өте қатал, пигменттелген, бірақ ұзақ емес. Қартайған кезде бұл шаш көбінесе 
ер адамдарда өседі. 

Ұзын шаштар бас, сақал, кеуде, аксиларлы және сыртқы жыныс 
мүшелерінде өседі. Бас терісіндегі шаштар дамудың бірнеше кезеңдерінен 
өтеді: олардың айтарлықтай өсуі 2-3 жасында басталады, ал жыныстық 
жетілу кезінде олар түпкілікті көрініске ие болады. Сол кезеңде жамбас пен 
қолтық астындағы шаштар біршама өзгереді-олар қалың және бұйра болады. 
Қалыпты жағдайларда денеде шаштың таралуы жынысына, жасына, ұлтына 
байланысты болады. 

Шаштың түрлері құрғақ, қалыпты, майлы және аралас шашты 
білдіреді. 

Шаштың майлылығы май бездерінің белсенділігіне байланысты, бұл өз 
кезегінде таза жеке және генетикалық түрде салынған. Белгілі бір дәрежеде, 
аз мөлшерде өндірілетін майдың мөлшері тамақтану түріне және тамақпен 
бірге тұтынылатын көмірсулар мен майлардың мөлшеріне байланысты. 
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Егер бұл қасиеттер шашты жуғаннан кейін бірнеше күн бойы сақталса, онда 
сіздің шашыңыз қалыпты түрге жатады. Шаштың бұл түрі икемділігімен де 
ерекшеленеді; олар құрғақ немесе дымқыл болғанына қарамастан, олар 
дерлік бөлінбейді және оңай таралады. 

Құрғақ шаш жарықты нашар көрсетеді, нәтижесінде олар жылтыр емес, 
түтіккен көрінеді. Олар оңай жыртылады, шатасады, тарақтау қиын, 
ұштарында бөлінеді. Көбінесе олар құрғақ ұсақ қайызғақпен бірге жүреді. 
Көбінесе құрғақ шаш-бұл май бездерінің белсенділігінің төмендеуінің 
салдары емес, дұрыс күтімнің нәтижесі.  

Аралас типтегі шаштар, әдетте, ұзын шаштар, тамырларда майлы және 
ұштарында құрғақ, өйткені олар бүкіл ұзындығы бойынша маймен 
майланбайды. Шаштың осы түрінің ұштары қажетті майлаусыз жиі бөлінеді. 

Шаштың пішіні фолликуланың пішіні мен кеңістіктік орналасуына, 
шаштың кератинінің құрамына, нәсіліне және жеке ерекшеліктеріне 
байланысты. Шаш пішінінің үш түрі бар: тегіс немесе түзу, толқынды және 
бұйра ‒ негроидтық нәсілдерде жиі кездеседі. Бөлімде тегіс шаш шеңбер 
жасайды, толқынды - сопақ, бұйра - жалпақ сопақ (5.1-кесте). 

 
5.1-кесте -  Шаш фоликуласының құрылысы мен орналасуы 
  

Тізу шаш Толқынды шаш Бұйра шаш 

   
 Шаш қимасы  

   
 
 
5.1.3. Шаштың физикалық қасиеттері 

 
Шаштың физикалық қасиеттеріне беріктік, серпімділік, гигроскопия, 

электр өткізгіштік және т. б. жатады.  
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Шаш үлкен икемділік пен серпімділікке ие. Созылу кезінде құрғақ 
шаштың ұзындығын 20-30%-ға, суық суға малынғанда бастапқы ұзындықтың 
100% дейін арттыруға болатындығы белгілі. Созылу күшін алып тастағаннан 
кейін, шаш тез бастапқы күйіне оралады.  

Шашты жабатын майдың арқасында олар бетіндегі шаңды сақтайды, 
яғни абсорбционды (сіңіру) қабілетіне ие.  

Шаш жақсы электр өткізгіштігімен сипатталады, мысалы, құрғақ 
шашты тарағанда, оны электрлендіруге болады. 

Шіруге айтарлықтай қарсылық шаштың биологиялық әсерлерге 
төзімділігін сипаттайды. 

Адамның шашы гигроскопиялық сипатқа ие-ылғалды сіңіру қабілеті, 
сондай-ақ глицеринді, жануарлар мен өсімдік майлары; шаштың көлемі 10-
25% артуы мүмкін. Минералды майлар, вазелин және вазелин майы шашқа 
енбейді және бетінде қалады. 

Сілтілер мен тотықтырғыш заттар шаштың беріктігін төмендетеді, 
бірақ суды сіңіру қабілетін арттырады, бұл шаштың көлемін 2-3 есе 
арттырады. Сілтілі ерітіндіге малынған шашты тарту және бұрау кезінде 
олардың пішіні қайтымсыз өзгереді. Бұл қасиет химиялық бұйралау 
мүмкіндігін түсіндіреді. Тотықтырғыш заттар шашты жұқарады, оларды аз 
серпімді етеді, бұл оларды сынғыш және кеуекті етеді. 

Жоғары температураның әсерінен шаш айтарлықтай өзгерістерге 
ұшырайды. Су буының әсерінен созылған шаштың деформациясы да ұзаққа 
созылады. Ыстық және суық сәндеу принципі осы қасиеттерге негізделген. 

 
5.1.4. Бас жуу және бас массажы 
 
Шашты сутегі асқын тотығы бар бояғыштармен бояудан басқа, 

шаштараздың барлық түрлері таза, жаңа жуылған шашқа жасалады. Ылғал 
шаш серпімді, бір немесе басқа пішінді оңай алады, қатты созылып, 
жыртылмайды. 

Бас жуудың үш мақсаты бар: 
Гигиеналық ‒ шаш пен терінің бетіндегі кірді кетіру; 
Деформация ‒ алдыңғы шаш қиюнің іздерін жою; 
Дайындық ‒ шаштың сыртқы қабыршақты қабатын жұмсарту. 
Басты жуудың гигиеналық мақсаты ‒ шаң қабаттарын, сондай-ақ 

бастың май бездерінен бөлінетін майды кетіру. Майлы шашты өңдеу қиын, 
өйткені шаштың қабыршақты қабатын жұқа жабындымен жабатын май тері 
тесігін жабады және шашқа бояу, бұйралау және сәндеу өнімдерінің енуін 
тежейді. Бұл жағдайда шашты майсыздандыруды гигиеналық ғана емес, 
сонымен қатар дайындық операциясы деп санауға болады. 

Ылғал шаш оңай созылып, белгіленген пішінге ие болады. Бұл шаштың 
физикалық қасиеті. Бұл қасиет шашты жуудың деформациялық мақсатына 
негізделген. Көбінесе шаш алдыңғы сәндеудің іздерін немесе бас киімдерден 
белгілі бір пішінді сақтайды, сондықтан мұндай кемшіліктерді жою үшін 
алдымен шашты жуып, тарау керек. 
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5.1.4. Бас жуу және бас массажы 
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шаштың сыртқы қабыршақты қабатын жұмсарту болып табылады. 

Жуар алдында шашты мұқият тарау керек. Сусабынды басқа бір 
жуғанда екі рет жағу қажет. Бұл алғашқы сабындау кезінде шаштан кір, шаң 
және майдың бір бөлігі ғана алынып тасталатындығына байланысты. 

Сусабын шашқа емес, бас терісіне немесе алақанға аздап сумен 
ысқылап, содан кейін бас терісіне жағу дұрыс деп саналады. Сонымен қатар, 
шаю кезінде шаштың өзі сусабынмен және көбікпен жуылады. 

Басты жуу кезінде әрқашан шаштың тамырынан олардың ұштарына 
қарай жүру керек, өйткені бұл бағыт сірқабық қабыршағының бағытына 
сәйкес келеді. Жуу кезінде шаштың өзегі мен сірқабығына зақым келтірмеу 
үшін шашты бір-біріне қатты ысқылауға болмайды. 

Массаж (фр. massage – «ысқылау») – емдік әсер етудің көне 
тәсілдерінің бірі. Бас массажы тері астындағы май қабатының тығыздығын 
азайту, бас терісінің қозғалғыштығын арттыру, қан айналымын арттыру үшін 
жасалады. 

Массаж келесі көрсеткіштермен жасалмауы керек: шаштың қатты 
түсуі, бас терісінің іріңді және саңырауқұлақ аурулары, гипертония және 
ашық бас жарақаттары. 

Массаж жасау технологиясы. Массаж қозғалыстардың үш түрімен 
жүзеге асырылады: дөңгелек, итеру және серпу шаштың шеткі сызығы 
бойымен бірдей қарқынмен жүреді және оларды бастың ең жоғары 
нүктесінде аяқтайды (сурет. 5.3). Қозғалыс сағат тілімен орындалады. 

1-ші қозғалыс ‒ қабақ үсті сүйектер аймағында үзік-үзік беткі илеу. Екі 
қолдың үлкен және сұқ саусағымен кеңсіріктен самай ойысына қарай сегіз 
рет жай басу қимылын жасалады. Үш рет қайталау (сурет. 5.3-а). 

2-ші қозғалыс ‒ самай сызықтарын спиральды ысқылауы. Төрт саусақ 4 
рет істейді. Үш рет қайталау (сурет. 5.3-б). 

3-ші қозғалыс ‒ маңдай самай сызығын үзік-үзік 4 рет сипалау. Үш рет 
қайталау (сурет. 5.3-в). 

4-ші қозғалыс – самай бұлшықеттін  вертикалды сипалау. Үстіңгі 
доғалардан маңдайдағы шаш сызығына төменнен жоғары қарай екі қолмен 
кезекпен, маңдайдың ортасынан (алдымен оңға, содан кейін сол жаққа) 
үшінші рет маңдайдың ортасына жетіп, қолды самай ойысына бағыттайды, 
онда қозғалыс жеңіл бекітумен аяқталады. Үш рет қайталау (сурет. 5.3-г). 
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5.3 ‒ сурет. Бас массажын (а-м) орындау тәртібі. 

 
5-ші қозғалыс ‒ маңдай бұлшықетінің толқын тәрізді бойлық сипалау, 

беттің оң жағынан самай ойысынан сол жақ самайға дейін басталады, содан 
кейін қарама-қарсы бағытта қайталанады және маңдайдың ортасынан 
самайға дейін аяқталады. Ол екі қолмен кезек-кезек 8 рет орындалады. Үш 
рет қайталау (сурет. 5.3-д). 

6-шы қозғалыс – самай және маңдай бұлшықеттерін бір уақытта екі 
қолмен самай ойысынан маңдайдың ортасына шаш өсу сызығы бойымен үш 
бағытта ысқылайды: бойлық, көлденең, дөңгелек әр нүктеде 4 рет. Үш рет 
қайталау (сурет. 5.3-е). 

7-ші қозғалыс – бастың түкті бөлігін үстіңгі ысқылау, жиек сызығынан 
бастың ең жоғары нүктесіне дейін радиалды бөліктер бойымен орындалады. 
Бастың оң жартысы оң қолмен, сол жартысын  сол қолмен уқалайды, әр 
нүктеде 3 рет қайталанады. Бос қолмен басын ұстап тұрады. Үш рет қайталау 
(сурет. 5.3-ж). 

8-ші қозғалыс – бас терісін терең ысқылау. Кең ашылған саусақтар 
құлақтың үстіне қойылады. Бас терісі ортаңғы сызықтан жылжытылады, 
содан кейін қарама-қарсы ығысу жасалады, яғни қарама-қарсы бағытта, 
маңдайдан желкеге 3 рет ысқыланады. Үш рет қайталау (сурет. 5.3-з). 

9 ‒ шы қозғалыс-желке және маңдай бұлшықеттерінің сызықтарын 
дөңгелек илеу, бір уақытта екі қолмен орындалады, бас бармақтар желкеге 
бекітіледі. Қозғалыс сағат тілімен және қарама қарсы 3 рет орындалады. Үш 
рет қайталау (сурет. 5.3-и). 
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9 ‒ шы қозғалыс-желке және маңдай бұлшықеттерінің сызықтарын 
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10 ‒ шы қозғалыс бас терісін беткі илеу, білекпен, алақан сүйектерімен 
және саусақ бөліктерімен (2-5 саусақтар)радиалды бөліктер бойымен әр 
нүктеде 3 рет  дөңгелек қозғалыс орындалады (сурет. 5.3-к). 

11-ші қозғалыс – бас терісінің әр нүктеде 3 рет жеңіл тербелісі. 10-шы 
қозғалысқа ұқсас орындау, тек қолмен тербелту (сурет. 5.3-л). 

12-ші қозғалыс – саусақтарды кең қойып теріні сипау (сурет. 5.3 – м) 
[11]. 

 
5.1.5. Түк жамылғысының аймақтары 
 
Аймақтарға бөлу айрық арқылы жүзеге асырылады. Айрық-бұл бастың 

шаш сызығын екі тең немесе тең емес бөлікке бөлетін түзу сызық. Негізгі 
бөліктер: сагитталды (немесе «құлақтан құлаққа дейін»), көлденең, тік және 
екі бүйірлік. 

Сагитталды айрық (сурет. 5.4) желке аймағын фронталды аймақтан 
бөлу үшін қажет. Ол құлақтан құлаққа дейін төбеде орналасқан ең жоғары 
нүкте арқылы өтеді. 

 
5.4-сурет. Сагитталды айрық 

 
Орталық тік айрық ‒ маңдайдың ортасынан бастың ең жоғарғы нүктесі 

арқылы желкенің ортасына өтетін айрық(сурет. 5.5. а). Осы екі айрық та төбе 
арқылы өтеді де, айқасқан айрық құрайды(сур. 5.5 в). 

 

                           
5.5 а- сурет. Орталық тік айрық.       5.5 в-сурет. Айқасқан айрық  

 
Алдағы жұмысқа байланысты шашты аймақтарға бөлу әртүрлі 

жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін. Әдетте негізгі аймақтарды бөлу 
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келесідей: фронталды аймақ (Фа); желке аймағы (Жа). Бұл аймақтарды 
сагитталды айрық арқылы алуға болады («құлақтан құлаққа дейін» айрығы). 

Фронталды аймақты өз кезегінде төбелік аймаққа (Та) және самай 
аймағына (Са) бөлуге болады (сур. 5.6). 

 
5.6-сурет. Маңдай алды аймақтың бөлінуі. 

 
Төбе аймағын маңдай қуысынан құлақтан құлаққа дейін төбе арқылы 

өтетін айрық сызығына екі параллель айрық өткізу арқылы бөледі. Осылайша 
төбе аймағы тіктөртбұрыш болып келеді. Төбе аймағын бөлетін айрық П 
тәріздес айрық деп аталады.  

Төбе аймағын шығарғаннан кейін бірден самай аймағын түйреуге 
болады. Олар төбе аймағының екі жағында пайда болады.  

Желке аймағын жоғарғы (ЖЖа) және төменгі желке аймақтарына 
(ТЖа) желке адыры арқылы бір құлақтан екінші құлаққа қарай айрық өткізіп 
бөледі; жоғарғы, ортаңғы және төменгі желке аймағы (ЖЖа, ОЖа, ТЖа), екі 
көлденең айрық өткізіп (5.7-сурет); екі бөлікке (оң және сол), ортаңғы тік 
айрық өткізіп; ортаңғы желке аймағынан (ОЖа) және екі самай-бүйір 
аймағына (СБа) екі тік айрық өткіземіз(5.8-сурет) [11]. 

 

 
5.7-сурет. Желке аймағын көлденең айрықтармен бөлу нұсқалары 

 

 
5.7-сурет. Желке аймағын тік айрықтармен бөлу нұсқалары 
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бөледі; жоғарғы, ортаңғы және төменгі желке аймағы (ЖЖа, ОЖа, ТЖа), екі 
көлденең айрық өткізіп (5.7-сурет); екі бөлікке (оң және сол), ортаңғы тік 
айрық өткізіп; ортаңғы желке аймағынан (ОЖа) және екі самай-бүйір 
аймағына (СБа) екі тік айрық өткіземіз(5.8-сурет) [11]. 

 

 
5.7-сурет. Желке аймағын көлденең айрықтармен бөлу нұсқалары 

 

 
5.7-сурет. Желке аймағын тік айрықтармен бөлу нұсқалары 

 

5.1.6. Шаштың қиюына әсер ететін негізгі факторлар 
 
Шаш қию – шашқа белгілі бір пішін, стиль берудің негізгі 

операцияларының бірі. Шаш қию – бұл өте күрделі және маңызды операция, 
ол ерекше назар мен жинақтылықты қажет етеді. Шаштың сыртқы түрі шаш 
қиюнің қаншалықты сапалы орындалатынына байланысты. 

Шаш қиюдың алуан түрлілігі бар және оларды таңдау көптеген 
факторларға байланысты: 

- шаштың сапасы мен жай-күйі, оның тазалығы, кеуектілігі мен 
серпімділігі; 

- шаштың өсу бағыты және орайдың орналасуы, егер бар болса; 
- құлақтың пішіні, олардың көлемі мен құрылымы; 
- маңдайдың пішіні мен көлемі; 
- бет сүйектерінің құрылысы; 
- мұрын пішіні; 
- сақал мен иек түрлері (қиғаш, алға және т. б.); 
- көз бен қастың пішіні мен орналасуы; 
- бұрын шашқа жүргізілген химиялық процедуралар және олардың 

салдары; 
- ықтимал ұлғайып келе жатқан шаштың түсуі; 
- шаштың толқынды пішінге бейімділігі; 
- сән талаптары, жасы, жалпы стилі және клиенттің тілектері[11]. 
 
5.1.7. Шаш қиюдың фасондары мен түрлері 
 
Шаш қиюдың түрлері – бұл шаш қиюдың стиліне тікелей байланысты 

шашты өңдеу әдістерінің жиынтығы. Шаштараздарда шаш қиюдың екі түрі 
бар-контрастты (геометриялық) және контрастсыз (пластикалық) болады. 

Негізінен, шаш қию контрастты, яғни шаш бастың әртүрлі 
бөліктерінде әртүрлі ұзындықтарға ие(сурет. 5.9). Контрастсыз шаш қиюда 
шаштың бастың әртүрлі бөліктерінде бірдей ұзындығы қалады (сурет.5.10). 

 

                                
 

5.9-сурет. Контрастты шаш қию 
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5.10-сурет. контрастсыз шаш қию 
 

Сондай-ақ, шаш қиюдың түрлері туралы айтуға болады. Шаш үлгілері 
қарапайым және модельді болып бөлінеді. Қарапайым шаш қию – бұл 
шаштың ұзындығын бүкіл шашқа немесе оның жеке бөліктерінде біркелкі 
қысқарту. Модельді шаш қию, өз кезегінде, бөлінеді: 

‒ базалық ‒ қатаң әзірленген нақты технология бойынша орындалады. 
Мысалы, әйгілі шаш қию классикалық каре қатаң түрде анықталған пішінге 
және орындау технологиясына ие; 

‒ модельдеу ‒ негізгі шаш қию негізінде, бірақ клиенттің жеке 
ерекшеліктерін ескере отырып орындалады. Мысалы, сол классикалық каре 
шаш үлгісін орындау кезінде клиенттің бет пішіні ескеріледі және шаштың 
ұзындығы өзгереді; 

‒ аралас ‒ негізгі 2-3 шаш қиюды біріктіреді. Мысалы, бөліктенген каре 
шаш үлгісі классикалық каре мен каскадты шаш үлгісінің синтезі болып 
табылады[11]. 

 
5.1.8. Шаш қию әрекеттері 
 
Шаш қию ‒ бұл шаштың қысқаруы. Шаш қию процесі әдістерден, 

операциялардан, кесуден, белгілі бір фасоннан тұрады. Фасон-бұл шаштараз 
жұмыс барысында орындауы керек шаш қию. 

Шашты «жоққа келтірудің» екі әдісі бар.  
1. Тарақты қолданбау. Бұл жағдайда шаштараз машинаны шаштың 

өсу жиегіндегі шашқа енгізеді, содан кейін көлбеу бұрышын біртіндеп 
арттырып, оны төбеге қарай жылжытады. Өтудің тегістігі машинаның көлбеу 
бұрышына байланысты. 

2. Тарақ көмегімен шаш қию. Шаштараз тарақты олардың өсу 
жиегіне енгізеді және тарақтың жазықтығындағы шашты машинамен кеседі. 
Тегіс ауысу тарақтың көлбеу бұрышына байланысты. 

Шашты «жоққа келтіру» әдісі самай-бүйірлік және желке 
аймақтарында қолданылады және машинамен немесе ұстарамен орындалады. 
Шашты «жоққа келтіру» әдісін орындағаннан кейін өңдеу жүргізіледі.  

Өңдеу ‒ шаштың қысқа жағынан ұзын жағына бірқалыпты ауысу 
операциясы. Өңдеу мұқият орындауды қажет етеді. Тіпті ұзын шаштан қысқа 
шашқа тегіс ауысудың шамалы бұзылуы кейбір жерлерде тән сатылардың 
пайда болуына әкеледі, бұл өңдеудің нашар орындалғанын көрсетеді. 
Өңдеуді орындау үшін сізге шаш қиятын машинка, тарақ және жұқа өткір 
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5.10-сурет. контрастсыз шаш қию 
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‒ модельдеу ‒ негізгі шаш қию негізінде, бірақ клиенттің жеке 
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‒ аралас ‒ негізгі 2-3 шаш қиюды біріктіреді. Мысалы, бөліктенген каре 
шаш үлгісі классикалық каре мен каскадты шаш үлгісінің синтезі болып 
табылады[11]. 

 
5.1.8. Шаш қию әрекеттері 
 
Шаш қию ‒ бұл шаштың қысқаруы. Шаш қию процесі әдістерден, 

операциялардан, кесуден, белгілі бір фасоннан тұрады. Фасон-бұл шаштараз 
жұмыс барысында орындауы керек шаш қию. 

Шашты «жоққа келтірудің» екі әдісі бар.  
1. Тарақты қолданбау. Бұл жағдайда шаштараз машинаны шаштың 

өсу жиегіндегі шашқа енгізеді, содан кейін көлбеу бұрышын біртіндеп 
арттырып, оны төбеге қарай жылжытады. Өтудің тегістігі машинаның көлбеу 
бұрышына байланысты. 

2. Тарақ көмегімен шаш қию. Шаштараз тарақты олардың өсу 
жиегіне енгізеді және тарақтың жазықтығындағы шашты машинамен кеседі. 
Тегіс ауысу тарақтың көлбеу бұрышына байланысты. 

Шашты «жоққа келтіру» әдісі самай-бүйірлік және желке 
аймақтарында қолданылады және машинамен немесе ұстарамен орындалады. 
Шашты «жоққа келтіру» әдісін орындағаннан кейін өңдеу жүргізіледі.  

Өңдеу ‒ шаштың қысқа жағынан ұзын жағына бірқалыпты ауысу 
операциясы. Өңдеу мұқият орындауды қажет етеді. Тіпті ұзын шаштан қысқа 
шашқа тегіс ауысудың шамалы бұзылуы кейбір жерлерде тән сатылардың 
пайда болуына әкеледі, бұл өңдеудің нашар орындалғанын көрсетеді. 
Өңдеуді орындау үшін сізге шаш қиятын машинка, тарақ және жұқа өткір 

ұштары бар қайшы қажет; ұштары неғұрлым жұқа болса, ауысу соғұрлым 
тегіс болады. 

Жұқарту ‒ бұл шаштың тығыздығын азайту. Екі жақты және бір жақты 
жұқартатын қайшымен, қауіпті немесе жұқартатын ұстарамен, сондай-ақ 
қарапайым қайшымен орындалады. Жұқартуды әртүрлі тәсілдермен және 
құралдармен жасай отырып, шаштың көлемін азайтып, көбейтуге, шашқа 
табиғи көрініс беруге болады. 

‒  Көлемді ұлғайту үшін (бұрым ортасында немесе тамырдан 2-3 см 
қашықтықта қиылады); 

‒ Көлемді азайту (бұрым тамырда, ортасында және ұштарында 
қиылады). 

Кейде жұқартудың арқасында шаштың кішкене ақауларын жасыруға 
болады. Жұқарту қиылған шаш сызығын тегіс қылады. 

Тіке қайшылармен жұқарту тікелей шашты қию кезінде немесе одан 
кейін жүзеге асырылады және бірнеше әдістерді қамтиды: 

Шашырау немесе фанерлеу əдісі көлем беру үшін қолданылады. Бұл 
әдіспен қайшылар бұрымға бұрышта орналасады, нәтижесінде кесінді тісті 
болады. Қайшының кесу тереңдігі 0,5 - тен 3-4 см-ге дейін; 

Ширату əдісі көлемді ұлғайту үшін қолданылады. Бұрымдар сабанға 
оралып, әр түрлі биіктікте сабанға ойықтар жасайды, қайшылар бұрышта 
ұсталады; 

Жұлу əдісі көлемді ұлғайту немесе азайту үшін қолданылады. Шаштың 
бұрымдары шаштың ұштарында қолмен қысылып, басына перпендикуляр 
тартылады, жартылай ашық қайшы бұрымға енгізіліп, әр түрлі биіктікте аз 
мөлшерде (2-3 шаш) қиылады; 

Сырғанау (немесе слайсинг) əдісі көлемді азайту үшін қолданылады. 
Жартылай ашық қайшыны бұрымға енгізіп тамырдан ұшына қарай бұрым 
бойымен сырғанайды.  

Торлау əдісі көлемді ұлғайту үшін қолданылады. Шаштың бұрымы 
басына перпендикуляр тартылады, қайшылар бұрымға перпендикуляр түрде 
енгізіледі және шашты бірдей тастайды. 

Жұқарту  түрлері: тамырайналасы, бұрымның бүкіл ұзындығы 
бойынша, шаштың ұштарында.  

Тамыр айналасы жұқарту қосымша көлемді жасау үшін қалың және 
өте ауыр шашты жұқарту үшін қолданылады. Бұл жұмыс түрі орындалады: 

‒ Қарапайым қайшымен жұлу әдісімен жұқарту тереңдігі тамырдан 2-3 
см құрайды; 

‒Тамырдан 2-3 см тереңдікте жұқа қайшымен. Бұл жағдайда қайшы 
кенептері бұрым жазықтығына 45º бұрышта орналасқан. 

Бұрымның бүкіл ұзындығы бойымен жұқарту шашқа икемділік береді, 
қалың ауыр шашты жұқартады және сәндеу процесін жеңілдетеді. 
Жұқартудың бұл түрі орындалады: 

‒ Қию  арқылы қарапайым қайшымен шашты бұрымның бүкіл 
ұзындығы бойынша әртүрлі деңгейде қиылады; 
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‒ Қарапайым қайшымен сырғымалы қию жасалады. Бұл жағдайда 
бұрымды алдын-ала сабанға орауға болады, жұқартатын қайшымен бұрымды 
бүкіл ұзындығы бойынша жұқартады. 

Бұрымның ұштарын жұқарту шаштың құрылымын, жеңілдігін береді, 
бұрымның контурының жұмсақтығын алуға мүмкіндік береді. Орындалады: 

‒Әр түрлі әдістерді қолдана отырып, қарапайым қайшымен кесу 
тереңдігі бұрым ұшынан 1-3 см; 

‒ Бұрымның ұшынан 1-3 см қашықтықта бұрымға енгізілетін және 
қиюды орындайтын жұқаратын қайшылармен. 

«Саусақтағы» шашты алу ‒ оларды бастың бүкіл шашы бойымен 
және оның жеке бөліктерінде саусақтардың үстінен қысқарту операциясы. 
Бұл шашты бастапқы өңдеу, оның барысында шаштың ұзындығы азаяды, бұл 
жасалмаса болашақта шаш қиюды қиындатып, оны орындау уақытын 
ұзартуы мүмкін. "Саусақтағы" шашты алу тек қайшымен жүзеге асырылады. 

Бөліктенген шаш қию  ‒ шаштың тығыздығы мен көлемін реттеуге, 
оларды әртүрлі бұрыштарда тартып, шашты қию әдістерінің арқасында 
көзбен көбейтуге мүмкіндік береді. Ол жоғары( жоғарғы желке аймақғынан 
бастап), орташа және төмен болуы мүмкін. Сыртқы және ішкі бітіруді 
ажырату (сурет. 5.11). 

1. Сыртқы бөліктеу әрбір келесі жолды алдыңғы қатарға қатысты 
1-2 мм қысқарту арқылы жүзеге асырылады. 

2. Ішкі бөліктеу сыртқы жағынан ерекшеленеді ‒ алдыңғы қатарға 
қарағанда кейінгі тұтамның ұзаруы да 1-2мм [11]. 
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‒ Қарапайым қайшымен сырғымалы қию жасалады. Бұл жағдайда 
бұрымды алдын-ала сабанға орауға болады, жұқартатын қайшымен бұрымды 
бүкіл ұзындығы бойынша жұқартады. 

Бұрымның ұштарын жұқарту шаштың құрылымын, жеңілдігін береді, 
бұрымның контурының жұмсақтығын алуға мүмкіндік береді. Орындалады: 

‒Әр түрлі әдістерді қолдана отырып, қарапайым қайшымен кесу 
тереңдігі бұрым ұшынан 1-3 см; 

‒ Бұрымның ұшынан 1-3 см қашықтықта бұрымға енгізілетін және 
қиюды орындайтын жұқаратын қайшылармен. 

«Саусақтағы» шашты алу ‒ оларды бастың бүкіл шашы бойымен 
және оның жеке бөліктерінде саусақтардың үстінен қысқарту операциясы. 
Бұл шашты бастапқы өңдеу, оның барысында шаштың ұзындығы азаяды, бұл 
жасалмаса болашақта шаш қиюды қиындатып, оны орындау уақытын 
ұзартуы мүмкін. "Саусақтағы" шашты алу тек қайшымен жүзеге асырылады. 

Бөліктенген шаш қию  ‒ шаштың тығыздығы мен көлемін реттеуге, 
оларды әртүрлі бұрыштарда тартып, шашты қию әдістерінің арқасында 
көзбен көбейтуге мүмкіндік береді. Ол жоғары( жоғарғы желке аймақғынан 
бастап), орташа және төмен болуы мүмкін. Сыртқы және ішкі бітіруді 
ажырату (сурет. 5.11). 

1. Сыртқы бөліктеу әрбір келесі жолды алдыңғы қатарға қатысты 
1-2 мм қысқарту арқылы жүзеге асырылады. 

2. Ішкі бөліктеу сыртқы жағынан ерекшеленеді ‒ алдыңғы қатарға 
қарағанда кейінгі тұтамның ұзаруы да 1-2мм [11]. 
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Кекілді жиектеу оның шекті мөлшерін анықтайды. Кекіл 
тіктөртбұрыш немесе үшбұрыш түрінде ерекшеленеді, оның шыңы бастың ең 
жоғарғы нүктесіне жетуі мүмкін. Кекіл әртүрлі ұзындықта болуы мүмкін 
(сурет. 5.12). 

 
А. Тіке кекіл 

Б. Сопақша иілген 
В. Сопақша бүгілген 

Г. Үшбұрышты  
Д. Қиғаш кекіл 
Е. Фигуралы  

 
5.12 –сурет. Кекілді жиектеу түрлері 

 
Самайларды жиектеу сол жақтан басталады, өйткені ол жұмыс кезінде 

ыңғайсыз, сондықтан оң жағын сол жаққа теңестіру оңайырақ. Қию кезінде 
сіз сырғалыққа, иекке, ауыздың бұрышына және т.б. назар аудара аласыз 
(сурет. 5.13). 
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B. Ұзартылған түзу; 
В.Қысқартылған түзу; 

Г. Тік дөңгелек; 
Д. Қиғаш; 

Е. Ұзартылған қиғаш; 
Ж. Қысқартылған қиғаш; 

З.«Венгерлік»; 
 

5.13- сурет. Самайды жиектеу түрлері 
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Желкені жиектеу пішіні бойынша осындай болуы мүмкін (сурет. 5.14): 
тікелей әйелдер мен ерлердің шаштарында орындалады. Жиектің 

ұзындығы әртүрлі. Таңдалған әдіске байланысты шаштың немесе шаштың 
бүкіл массасы төмен қарай таралып, ортасынан екі бағытта түзу сызықпен 
алдымен солға, содан кейін оңға қиылады; 

сопақ ұзындығына байланысты қолданылады; ол негізінен әйелдер 
шаштарында қолданылады, бірақ ерлерде де мүмкін. Шаш доғалы 
бөліктермен бөлініп, төмен қарай таралып, бетке қарай тартылып, шашты 
ішкі қиюмен қиылады; 

доға ерлердің шаштарында орындалады. Жиектің ұзындығы жейденің 
жағасына жетуі мүмкін. Шаш төмен қарай таралып, түзу сызықпен қиылады. 
Содан кейін шашты бетке қарай тарап, бұрышпен қиылады және 
бұрыштарды дөңгелектейді. Өңдеуге 1 см биіктікте рұқсат етіледі. Қию 
бұрышы мойынның мөлшеріне байланысты және мойын неғұрлым кең болса, 
соғұрлым үлкен болады; 

таға тəріздес әйелдер мен ерлердің шаштарында орындалады. Шаш 
бұрымын мойынның ортасы үстінде жинап, қалаған ұзындығында қиылады. 
Бүйір бөліктерін ұзарту үшін бұрымды сабанға орауға болады; 

үшбұрышты ерлер мен әйелдердің шаштары әртүрлі ұзындықта болуы 
мүмкін. Шашты тік айрықпен ортасынан бөледі. Бұрым айрықтан үшбұрыш 
жасап бөлек алынып ішкі кесекпен қиылады; 

фигуралы әйелдер мен ерлердің шаштарында қалау бойынша 
орындалады [11]. 
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5.14- сурет. Желкені жиектеу түрлері 
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5.1.9. Шаш қию әдістері 
 
«Бұрымға бұрым» қию әдісі ‒ бұрымға бұрым салу және оны бір 

деңгейде қысқарту, ал бұрымды тарту бұрышы кез-келген болуы мүмкін. Бұл 
техникада тікелей қайшымен және тарақпен қию  жүзеге асырылады. Бұл 
әдіспен басқару бұрымы орнатылады, ал қалған барлық бұрымдар 
бөліктермен таралады, басқару бұрымына қолданылады және дәл оның 
деңгейінде қиылады (сурет. 5.15). 

 
5.15-сурет. Бұрымға бұрымды салу 

 
Шаш қиюдың «бұрымнан кейін бұрым» қию  әдісі «бұрымға бұрым» 

салу арқылы қию әдісіне ұқсас. Айырмашылығы – шаштың бұрымдары тік 
бөліктермен бөлінеді. Кесілген шаштың ұзындығын екі жолмен бақылайды: 
шаштың алдын-ала кесілген бұрымдары келесіге бақылау ретінде 
анықталады; шаштың әрбір келесі бұрымдары бірінші бақылау шашына 
назар аудара отырып қиылады (сурет. 5.16). 

 
5.16 –сурет. Бұрымнан кейін бұрым шаш қию үлгісі 

 
Қадамдық қию әдісі аяқталған пішінді жасау үшін қолданылады. Бұл 

әдіспен әрбір кейінгі бұрым тартылу бұрышының ұлғаюымен қиылады. Әдіс 
көлденең айрықтармен орындалады. Бірінші бақылау тізбегінің тартылу 
бұрышы 0° болуы мүмкін, ал кейінгі бұрымдарды қию кезінде 90°дейін 
көтерілуі мүмкін. Әрбір келесі бұрым алдыңғыға қарағанда сәл қысқа, бұл 
шаштың көлемі мен сұлбасын өзгертуге мүмкіндік береді. 

Еркін қол әдісі ұстарамен қырқу кезінде немесе сырғымалы қиюды 
(слайсинг) орындау кезінде қолданылады[12]. 

 
5.1.10.Шаш үлгілерін модельдеу 
 
Шаш үлгілерінің техникалық әдістемесі шаш қию әдісінің екі негізгі 

принципіне негізделген: тік және көлденең. Шаш үлгілерінің кейбір түрлері 
шаш қию техникасының екі қағидасын біріктіреді. 
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Тік шаш қиюға шаштың өсуіне және табиғи сынуына қарама-қарсы 
бағытта қиылған шаштың барлық түрлері кіреді (шашты жұқартудың барлық 
түрлері). 

Көлденең шаш қиюға шаштың табиғи өсуі мен сынуы арқылы жасалған 
шаш түрлері жатады. Шаш қиюды талдау кезінде төрт негізгі нысан бөлінеді:  

1. бірыңғай шаш қию (біркелкі пішін);  
2. бөліктеп шаш қию (бөліктенген пішін);  
3. қадамдық шаш қию (прогрессивті пішін);  
4. тік, тегіс шаш қию (көлемді пішін); 
Бірыңғай шаш қию бастың бүкіл көлемінде бірдей шаш ұзындығы бар ‒

дөңгелек сұлбамен сипатталады (5.17. сурет). Шаштың ұзындығы әртүрлі 
болуы мүмкін, біз әртүрлі бөліктермен қиюға арналған тұтамдарды бөлеміз, 
бірақ тұтамдардың көтерілу бұрышы әрдайым өзгеріссіз қалады және 90° пен 
тең болады. Біз шаш қиюдың біркелкі пішінін «бір тұтамнан кейін бір тұтам» 
әдісімен орындаймыз. Қию сызығы мен саусақтардың орналасуы әрқашан 
басқа параллель болады. 
 

  
 

5.17 –сурет. Сұлба және бірыңғай шаш құрылымы 
 

Бөліктенген шаш қию формасында шаштың ұзындығы бастың сыртқы 
аймағынан ішкі аймаққа қарай артады, ал шаштың ұштары бірінен соң бірі  
орналасады. Бұл периметрдің айналасындағы белсенді құрылымды және 
ішіндегі белсенді емес сезімді тудырады. Аяқталған пішіндегі негізгі салмақ 
пішін периметрі сызығының үстінде орналасады. Бөліктенген шаш қию 
формасы үшбұрышты сұлбаға ие. 

Бөліктенген шаш қию формасы дегеніміз ‒ шаштың ұзындығын 
аяқталған шаштың ішкі аймағына немесе белгілі бір аймаққа көбейту. 
Шаштың ұштары бір-бірінен соң бірі орналасады (5.18 сурет).  

Бөліктенген бітімнің бір нұсқасы – үдеме немесе біртіндеп ауысу. 
Үдеме –қысқа  шаштың ұзындығын арттыру. Көбінесе ерлердің шаш қию 
үлгілерінде қолданылады. 
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Тік шаш қиюға шаштың өсуіне және табиғи сынуына қарама-қарсы 
бағытта қиылған шаштың барлық түрлері кіреді (шашты жұқартудың барлық 
түрлері). 

Көлденең шаш қиюға шаштың табиғи өсуі мен сынуы арқылы жасалған 
шаш түрлері жатады. Шаш қиюды талдау кезінде төрт негізгі нысан бөлінеді:  

1. бірыңғай шаш қию (біркелкі пішін);  
2. бөліктеп шаш қию (бөліктенген пішін);  
3. қадамдық шаш қию (прогрессивті пішін);  
4. тік, тегіс шаш қию (көлемді пішін); 
Бірыңғай шаш қию бастың бүкіл көлемінде бірдей шаш ұзындығы бар ‒

дөңгелек сұлбамен сипатталады (5.17. сурет). Шаштың ұзындығы әртүрлі 
болуы мүмкін, біз әртүрлі бөліктермен қиюға арналған тұтамдарды бөлеміз, 
бірақ тұтамдардың көтерілу бұрышы әрдайым өзгеріссіз қалады және 90° пен 
тең болады. Біз шаш қиюдың біркелкі пішінін «бір тұтамнан кейін бір тұтам» 
әдісімен орындаймыз. Қию сызығы мен саусақтардың орналасуы әрқашан 
басқа параллель болады. 
 

  
 

5.17 –сурет. Сұлба және бірыңғай шаш құрылымы 
 

Бөліктенген шаш қию формасында шаштың ұзындығы бастың сыртқы 
аймағынан ішкі аймаққа қарай артады, ал шаштың ұштары бірінен соң бірі  
орналасады. Бұл периметрдің айналасындағы белсенді құрылымды және 
ішіндегі белсенді емес сезімді тудырады. Аяқталған пішіндегі негізгі салмақ 
пішін периметрі сызығының үстінде орналасады. Бөліктенген шаш қию 
формасы үшбұрышты сұлбаға ие. 

Бөліктенген шаш қию формасы дегеніміз ‒ шаштың ұзындығын 
аяқталған шаштың ішкі аймағына немесе белгілі бір аймаққа көбейту. 
Шаштың ұштары бір-бірінен соң бірі орналасады (5.18 сурет).  

Бөліктенген бітімнің бір нұсқасы – үдеме немесе біртіндеп ауысу. 
Үдеме –қысқа  шаштың ұзындығын арттыру. Көбінесе ерлердің шаш қию 
үлгілерінде қолданылады. 

 
 
 

  
 

5.18 –сурет. Үдеме және бөліктенген шаш қиюдың құрылымы 
 

Сатылы шаш қию өсіп келе жатқан ұзындығыменжелке тұсы аймағына 
қарай, осы формада шаш жоғарыдан төменге қарай  ұзартылады.(5.19 сурет). 
«Бір тұтамнан кейін бір тұтам»әдісімен шаш қию прогрессивті формасын 
орындаудың ең көп таралған әдісі: шаштың төбе аймағында орналасқан 
сызық бойымен көтеріп, қияды. 

 

  
5.19- сурет. Үдеме және сатылы шаш қиюдың құрылымы 

 
Тік, тегіс шаш қию кезінде табиғи сыну үдерісінде шаш бірдей 

ұзындыққа жетеді (5.20 сурет). Бұл формаларда шаш қиюдың дәлдігі үлкен 
мәнге ие, өйткені кемшіліктер тік, тегіс шаштарда ерекше байқалады. 

Көлемді шаш қию үлгісін орындау ережелері:  
- қию алдында шаштың табиғи түсу бағытын анықтау керек. Қиылатын 

шаштың нақты ұзындығын орнату;  
- шашты қию сызығына параллель бөліктермен жиектеп бөлу ‒ олар 

қиғаш немесе көлденең болуы мүмкін;  
- шаш тұтамының көтерілу бұрышы 0° - қа тең. Келушінің басын 

қадағалаңыз ‒ ол тік орналасуы керек;  
- «бір тұтамнан кейін бір тұтам» әдісін қолдану;  
- әрбір келесі шаш тұтамын жұқа етіп бөліп алыңыз, ол арқылы оның 

астында бұрын қиылғаншаш тұтамы көрінеді;  
- жұмыс барысында шаштың қозғалысы үшін келушінің басын оңға 

және солға бұрып, қиылған шаштың сапасын тексеру. 
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           5.20- сурет. Үдеме және тік, тегіс шаш қиюдың құрылымы 

 
Шаштараздарда орындалатын шаш қиюлардың көпшілігі шаш қиюдың 

негізгі формаларының жиынтығы болып табылады. Бұл қиыстыруларды 
қолдану шашты әртараптандыруға және оларды келушінің бет пішініне, 
оныңдене бітімі мен шаш тығыздығына сәйкес үдгілеуге мүмкіндік береді. 
Жиі кездесетін пішіндердің қиыстыруларын қарастырамыз: 

Озық жəне бөліктенген пішіндер – бастың жоғарғы бөлігіндегі 
шаштың толық белсендірілген бітімін және бастың төменгі бөлігіндегі шаш 
ұштарының жинақталған бітімін береді (5.21 сурет). Ең ұзын шашты 
біріктіретін аймақ ен сезімін береді. Біркелкі жəне озықпішіндер – бастың 
жоғарғы бөлігінде дөңгелек сұлбасын береді және біртіндеп бастың төменгі 
жағына қарай ұзарады. Шаш ұзындығының ауысу аймағы шаштың 
ұзындығына байланысты таңдалады. 
 

   
5.21- сурет. Озық және бөліктенген пішіндердің үйлесімі  

 
біркелкі жəне бөліктенген пішіндер – бастың жоғарғы жағындағы 

аймақта дөңгелек сұлба және желке тұсында қысқа шаштар үйлесім табады. 
(5.22 сурет). Сезім енін біркелкі қабаттар мен ұзын шаш бөліктенген 
нысандары шоғырланған. 

 

 
5.22- сурет. Біркелкі және бөліктенген пішіндердің үйлесімі 
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           5.20- сурет. Үдеме және тік, тегіс шаш қиюдың құрылымы 

 
Шаштараздарда орындалатын шаш қиюлардың көпшілігі шаш қиюдың 

негізгі формаларының жиынтығы болып табылады. Бұл қиыстыруларды 
қолдану шашты әртараптандыруға және оларды келушінің бет пішініне, 
оныңдене бітімі мен шаш тығыздығына сәйкес үдгілеуге мүмкіндік береді. 
Жиі кездесетін пішіндердің қиыстыруларын қарастырамыз: 

Озық жəне бөліктенген пішіндер – бастың жоғарғы бөлігіндегі 
шаштың толық белсендірілген бітімін және бастың төменгі бөлігіндегі шаш 
ұштарының жинақталған бітімін береді (5.21 сурет). Ең ұзын шашты 
біріктіретін аймақ ен сезімін береді. Біркелкі жəне озықпішіндер – бастың 
жоғарғы бөлігінде дөңгелек сұлбасын береді және біртіндеп бастың төменгі 
жағына қарай ұзарады. Шаш ұзындығының ауысу аймағы шаштың 
ұзындығына байланысты таңдалады. 
 

   
5.21- сурет. Озық және бөліктенген пішіндердің үйлесімі  

 
біркелкі жəне бөліктенген пішіндер – бастың жоғарғы жағындағы 

аймақта дөңгелек сұлба және желке тұсында қысқа шаштар үйлесім табады. 
(5.22 сурет). Сезім енін біркелкі қабаттар мен ұзын шаш бөліктенген 
нысандары шоғырланған. 

 

 
5.22- сурет. Біркелкі және бөліктенген пішіндердің үйлесімі 

 
 

Қиыстырудың біркелкі жəне озық формалары шаштың жоғарғы 
бөлігіне дөңгелек сұлба береді және бастың төменгі бөлігіне дейін ұзарады. 
Шаш ұзындығының ауысу аймағы шаштың ұзындығына байланысты 
таңдалады. ( 5.23сурет)[13]. 

 

 
 

5.23 –сурет.  Біркелкі және озық пішіндердің үйлесімі 
 

5.1.11. Қайшылар мен тарақтарды ұстау әдістері немесе тәсілдері 
 
Қайшылар бір қолда ұсталады. Сонымен қатар, қайшының екі 

жартысын бекітетін бұранданың басы келушіге қарайтындай етіп ашылады. 
Ол үшін сақина сұқ саусаққа, ал бас бармақ төменгі жағына салынады. 
Саусақтарыңызды қайшының сақиналарына терең салмаңыз, өйткені бұл 
жағдайда олармен жұмыс істеу ыңғайлы болмайды. Әдетте қайшылардың 
сақиналары  саусақтардың алғашқы фалангтарына, ал ортаңғы және сұқ 
саусақтар қайшылардың жоғарғы тұтқасына орналастырылады. Осылайша, 
кішкентай саусақтан басқа барлық саусақтар қайшымен жұмыс істеуге 
қатысады. Бірақ бұл қайшының сақинада құйрығы болмаған жағдайда ғана; 
егер мұндай құйрық қайшымен болса, онда кішкентай саусақ оған 
орналасады, сондықтан барлық саусақтар жұмысқа қатысады. Бас бармақ 
негізгі жүктемені орындайды, ал қалғандары тірек ретінде қызмет етеді (5.23-
сурет). 

 
 

 5.23- сурет. Қайшыны ұстау тәсілі 
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Тарақты ұстаудың 5 негізгі  әдісі бар. Бірінші әдіс (5.24 а сурет) шашты 
өңдеу кезінде және көптеген операцияларды орындау кезінде тарақ ұсталады. 
Тарақ бір қолда алақанмен ұсталады. Оң қолдың бас бармақтары тарақтың 
ортаңғы бөлігіне ішінен, ал қалған саусақтар тарақты екінші жағынан 
қолдайды. Тарақты ұстаудың бұл әдісінде басты рөлді бас бармақ, сұқ саусақ 
және ортаңғы саусақтар атқарады. Сақина саусағы мен кішкентай саусақ 
тарақпен белгілі бір қимылдарды орындауға көмектеседі. 

Тарақты ұстаудың екінші әдісі біріншісінен ерекшеленеді, өйткені 
тарақ алақанға жиекпен емес, тістермен қарайды. Тарақты ұстаудың бұл әдісі 
шаштың ішкі жағын тарақтау және тегістеу үшін қолданылады. Ол негізінен 
әйелдер шаштаразында қолданылады. 

Тарақты ұстаудың үшінші әдісі (5.24 Б сурет) шашты толқынмен 
сәндеу кезінде жиі кездеседі. Тарақ бірінші тәсілдегідей  бір қолда 
орналасады, бірақ кішкентай саусақ бас бармақ жағында орналасқан. Бұл 
тарақты мықтап ұстауға және кез-келген бағытта қажетті қимылдарды 
жасауға мүмкіндік береді. Тарақты бір қолыңызда ұстаудың бұл әдісі шашты 
бұйралаған кезде қолданылады. 

Тарақты ұстаудың төртінші және бесінші әдістері (5.24 в, г-сурет) 
негізінен қию кезінде қолданылады. Екі жағдайда да тарақ бір қолмен 
ұсталады, оның бір жағы алақанға сүйенеді. 

 

 
5.24- сурет. Тарақты ұстаудың тәсілдері 

 
5.1.12. Ерлердің негізгі шаш қию үлгілері 
 
«Классикалық» шаш қиюдың айрықша ерекшелігі ‒ пішін мен 

бұйралап қоятын ерлер кекілі. Мұндай шаш әсіресе қатты қалың шашқа 
жақсы көрінеді. Бұл шашты жасау әдісі күрделірек. 

«Канадалық» шаш қию үлгісі ерекше, өйткені самай және желке 
өсіндісі аймақтарында шаш тұтамы айтарлықтай қысқа болады. Ұзын шаш 
тұтамдарына көшу бастың жоғарғы бөлігінен басталады.  
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Тарақты ұстаудың 5 негізгі  әдісі бар. Бірінші әдіс (5.24 а сурет) шашты 
өңдеу кезінде және көптеген операцияларды орындау кезінде тарақ ұсталады. 
Тарақ бір қолда алақанмен ұсталады. Оң қолдың бас бармақтары тарақтың 
ортаңғы бөлігіне ішінен, ал қалған саусақтар тарақты екінші жағынан 
қолдайды. Тарақты ұстаудың бұл әдісінде басты рөлді бас бармақ, сұқ саусақ 
және ортаңғы саусақтар атқарады. Сақина саусағы мен кішкентай саусақ 
тарақпен белгілі бір қимылдарды орындауға көмектеседі. 

Тарақты ұстаудың екінші әдісі біріншісінен ерекшеленеді, өйткені 
тарақ алақанға жиекпен емес, тістермен қарайды. Тарақты ұстаудың бұл әдісі 
шаштың ішкі жағын тарақтау және тегістеу үшін қолданылады. Ол негізінен 
әйелдер шаштаразында қолданылады. 

Тарақты ұстаудың үшінші әдісі (5.24 Б сурет) шашты толқынмен 
сәндеу кезінде жиі кездеседі. Тарақ бірінші тәсілдегідей  бір қолда 
орналасады, бірақ кішкентай саусақ бас бармақ жағында орналасқан. Бұл 
тарақты мықтап ұстауға және кез-келген бағытта қажетті қимылдарды 
жасауға мүмкіндік береді. Тарақты бір қолыңызда ұстаудың бұл әдісі шашты 
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5.24- сурет. Тарақты ұстаудың тәсілдері 

 
5.1.12. Ерлердің негізгі шаш қию үлгілері 
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5.1.13. Әйелдердің негізгі шаш қию үлгілері 
 
Қысқа шашқа арналған шаш үлгілері 
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көлбеу болуы мүмкін. 
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шықпайды. Бұл шаш қиюдың әдісі қарапайым, өйткені бас екіге бөлінеді: оң 
және сол, ал бүкіл қию көлденең бөлімдерде орындалады. 

Шаш қию төменгі желке өсіндісі аймағынан басталып, жоғарғы 
айырым бөліктеріне көтеріледі. 

Шаштың орташа ұзындығына арналған шаш үлгілері.  
«Сэссун» және «паж» деп аталатын шаш үлгілері бірдей стильде 

жасалады, бірақ олардың айтарлықтай айырмашылықтары бар. Шаш қиюдың 
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классикалық нұсқасы «сэссун» кекілді жартылай шеңбер түрінде жасалады. 
Шаш тұтамдары артқы жағынан қысқа болады. Ал паж тік және бір сызықта 
кесілген шашпен сипатталады. Шаш қиюдың тағы бір маңызды ерекшелігі-
бұл шашқа көлем береді.  

«Баспалдақ» деп аталатын шаш қию үлгісі – сатылы, көп қабатты 
болып саналады. Бұл процесс кезінде шаштың жоғалуын азайтады. Мұндай 
шаш қию үлгісі шаштың негізгі ұзындығына әсер етпей, желке өсіндісінің 
толтырылуын түзетеді. 

Ұзын шашқа арналған шаш қию үлгілері 
«Сатылы» шаш қию шашқа қалыңдық береді. Бұл шаш қию үлгісі, 

әсіресе бұйра немесе толқынды шашқа жақсы көрінеді. Сатылы шаш қиюда 
төбе аймақтың ортасында орналасқан бір ғана КП бар. Шаш тұтамы еден 
деңгейіне перпендикуляр жоғары қарай тартылып, қажетті ұзындықта 
қиылады. Барлық шаштар осы шаш тұтамына жиналады. 

«Рапсодия» деп аталатын шаш қию бастапқы ұзын шашта жасалуы 
керек. Барлық айырым шаш өсу аймағы арқылы параллель тұлғада бөлінеді. 
Ең алдымен, төбе аймағы және самай аймақтарды сопақша етіп қию жүзеге 
асырылады: самайдағы шаш тұтамы иыққа дейін, ал орта төбе аймағындағы 
шаш тұтамы мұрын көпіріне дейін болуы керек. Бұл шаш тұтамы бақылау 
буымы болады. Содан кейін бас сәл төмен қарай қисайып, бүкіл шаш қию 
«бір тұтамға бір тұтам» әдісімен жүзеге асырылады. Барлық шаш тұтамдары 
кезекпен бақылауға алынып, бір ұзындыққа қиылады [12]. 

 
5.1.14 Балалардың негізгі шаш қию үлгілері 
 
Балалармен жұмыс жасаудағы бірінші ереже-өте сақ және мұқият болу.  
Балалардың шаштары қарапайым, бірақ сонымен бірге баланы әсемдеп 

тұруы керек. Шаш балаға кедергі жасамауы керек, көзге түспеуі керек. Шаш 
күтімі баланың өзі үшін қарапайым және қол жетімді болуы тиіс.  

Шаштың ұзындығы оның жасына, бет түріне және шаш құрылымына 
байланысты таңдалады. Кішкентай балаларға қарапайым шаш үлгісін жасау 
керек. 

 Бұл жастағы шаштар сирек, біркелкі емес ұзындық пен құрылымға ие. 
Шаш қию шаш тұтамының ұзындығын бастың бүкіл бетіне туралаудан 
тұрады. Кекіл ұзын, көлемді, жұқа, бір ұзындықта немесе «сатылы» жасалуы 
мүмкін. Шаш қиюдың алдында шашты толығымен ылғалдандыру қажет 
емес, алдыңғы бөлігін ылғалдандыру жеткілікті, ал қалған шашты 
қысқышпен қыстырыңыз [12]. 

 
5.2. Шаш сәндеу  
 
5.2.1. Шаш сәндеудің түрлері  
 
Шашты сәндеу ‒ бұл қысқа уақыт ішінде шашқа белгілі бір пішінді 

немесе басқа үлгіні беруге мүмкіндік беретін оталар жиынтығы.  
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5.2.1. Шаш сәндеудің түрлері  
 
Шашты сәндеу ‒ бұл қысқа уақыт ішінде шашқа белгілі бір пішінді 

немесе басқа үлгіні беруге мүмкіндік беретін оталар жиынтығы.  

Шаш сәндеу мынадай түрлерге бөлінеді:  
1. Суық ‒ негізінен орта ұзындықтағы шаштарды сәндеу үшін 

қолданылады.  
2. Ыстық ‒ кез келген ұзындықтағы шашты сәндеу үшін 

қолданылады (электр қысқыштары, «үтіктер», конустар).  
3. Әуе ‒шаш кептіргішпен - шашты сәндеудің ең көп таралған тәсілі 
4. Аралас-жоғарыда аталған екі немесе одан да көп әдістерді 

біріктіретін әдіс ерекше күрделі сәндеуді орындау үшін қолданылады.  
Орындалу формасы мен сапасы, шаштың сақталу дәрежесі шаштың 

сапасына, белгілі бір форманы қабылдау қабілетіне, сәндеуге арналған 
құралдарға, таңдалған құралға және оның диаметріне байланысты, бірақ ең 
бастысы-шаштараздың біліктілігі. [13]. 

 
5.2.2.Шашты электрфенмен сәндеу 
 
 Электрофенмен шашты сәндеу тек әйелдерде ғана емес, сонымен қатар 

ерлердің шаштарында да кеңінен қолданылады.  
Электрофенмен сәндеу тек таза шашта жүзеге асырылады, өйткені 

ластанған шаштың ұштарымен оларға қажетті көлем беру қиын болады.  
Электрофенмен шашты сәндеудің маңызды құралы-тарақ. 

Шаштараздарда қолданылады: 
Брашинг – шашты электрофенмен және шаштың қызып кетуіне жол 

бермейтін арнайы тесіктері бар дөңгелек щеткамен сәндеу әдісі. Шашты 
тарту, шаштың ұштарына көлем жасау үшін қолданылады.  

Әр түрлі тығыздық пен ұзындықтағы шаштармен жұмыс істеу үшін 
әртүрлі диаметрдегі бірнеше дөңгелек щеткалар болуы керек. Шаш 
ұзындығын ескере отырып, шаш тұтамы бөлінеді. Шаш сәндеуді желке 
тұсынан бастайды. Шаш тұтамының енін щетканың енінен аспайтындай етіп 
алады. Шаш тұтамының біркелкі қалыңдығын және щетканың шашқа жеңіл 
өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін шаш тұтамы щеткамен алынады. Шаш 
бастың жоғарғы бөлігіне бұрыш арқылы тартылады. 

Шаштың тұтамдарын тарту бұрышы шаштың қаншалықты көлемді 
болуына байланысты, бірақ 90° - тан аспауы керек. Қыздырылған ауа ағыны 
щетканың тістеріне жіберіледі. Шашты кептіру кезінде щетка шашты өн 
бойына бере отырып, барлық уақытта керек бағытта қозғалады. Шаш 
тұтамының ұштары щеткамен тартылып, бірдей уақытта шаш кептіргішпен 
кептіріледі. 

«Бомбаж» әдісімен шашты сәндеу шаш түптерінен шашты көтеруге 
және оны бірдей жалпақ щеткамен кептіру арқылы бекітуге негізделген. 
Жуылған шаш кептіріледі, шашты сәндеуге арналған құрал біркелкі 
қолданылады, шаш түптеріне ерекше назар аударылады. Шашты тарайды. 
Ыңғайлы болу үшін шаш сызығы аймақтарға бөлінеді. Жұмыс кезінде шаш 
тұтамы қыздырылған ауаның шаш түптеріне және шаштың барлық 
тұтамдарына қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін бастың жоғарғы бөлігіне 
бұрышпен көтеріледі. Сіз кез келген аймақтан шаш кептіргішпен сәндеуді 
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бастай аласыз, таңдау болашақ шаштың пішініне немесе шаштараздың 
жұмыс тәсіліне әсер етеді. Самай шаш тұтамдары ‒ беттен бастың жоғарғы 
бөлігіне қарай төбе аймағына ауысады. 

Міндетті шарт – шаштың төменгі тұтамдарын кептіру мен сәндеудің 
басталуы. Алдымен төменгі, содан кейін жоғарғы шаш тұтамдарын кептіріп, 
оларды бір-біріне қойып, құрғақ шаш ылғалмен жанаспайтындай етіп 
орналастыру қажет. 

Шаш тұтамдарының ені щетканың енінен аспайтын тегіс бөліктермен 
анықталады. Щетка шаштың өсуіне қарама-қарсы бағытта шаш түптеріне 
жақын таралған шаш тұтамына тістермен енгізіледі. Шаштың ұш жақ бөлігі 
бастың жоғарғы жағына перпендикуляр сәл көтеріледі. Қыздырылған ауа 
ағыны щетканың тістеріне бағытталады, шашты кептіреді. Электрофен 
кептіру орнынан 5-10 см қашықтықта ұстаңыз.  

Ұзын шаш, қысқа шаш сияқты, түбінен ұшына дейін кептіріледі. 
Ыстық ауа ағынының астында кептіргеннен кейін шашты салқындатуға 
уақыт беру керек.  

Электрофен және щеткамен шашты сәндеуге арналған соңғы сатылар 
тарауға, түтігуге, шашты қалыптастыру және лакпен бекіту мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді [11]. 

5.2.3.Электр қысқыштардың көмегімен шашты сәндеу 

Электр қысқыштарының көмегімен шашты сәндеу көптеген жолдармен 
жүзеге асырылады. Мысалы, тік шашты бұйралау арқылы сіз шиыршық 
бұйралар аласыз, бірақ көлденең бұйралау жасасаңыз, жұмсақ толқындар 
аласыз.  

Бұйра‒ түтіккен шаш тұтамы. Бұйраларды екі жолмен бұйралауға 
болады: көлденең және тік. Көлденең әдіс үш техникаға бөлінеді: жоғары, 
төмен және сегіз. Тік әдіс екі техникаға бөлінеді: шиыршық бұйралар және 
бос бұйралар.  

Бұйраларды көлденең түрде қалыптастыру кезінде электр қысқыштары 
көлденең, ал тігінен  болса, сәйкесінше тігінен ұсталады. 

Бұл сәндеу тек құрғақ және таза шашта жасалады. Егер шашқа бұрын 
қолданылған болса, онда бұл шаштың құрылымына зиян тигізеді, өйткені 
шаш ыстық электр іскектерінің металл бөліктеріне жабысады. Электрлік 
шымшу бұйралаудан кейін ағартылған шаштар мен шаштарға қарсы. Мұндай 
шаш  әлсірейді және жоғары температураның әсері олар үшін зиянды.  

Қатты және сұр шашты қатты қыздырылған тістеуіктермен бұйралау 
керек [11]. 

5.2.4. Аралас шаш сәндеу түрлері 

 Сәндеудің әр әдісінің өзіндік артықшылықтары бар, бірақ шаштың 
белгілі бір түрлері мен шаш сапасының кемшіліктері де болады. Сондықтан 
сіз үнемі бірдей әдісті қолдана отырып жұмыс істей алмайсыз. Әрбір жеке 
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бастай аласыз, таңдау болашақ шаштың пішініне немесе шаштараздың 
жұмыс тәсіліне әсер етеді. Самай шаш тұтамдары ‒ беттен бастың жоғарғы 
бөлігіне қарай төбе аймағына ауысады. 

Міндетті шарт – шаштың төменгі тұтамдарын кептіру мен сәндеудің 
басталуы. Алдымен төменгі, содан кейін жоғарғы шаш тұтамдарын кептіріп, 
оларды бір-біріне қойып, құрғақ шаш ылғалмен жанаспайтындай етіп 
орналастыру қажет. 

Шаш тұтамдарының ені щетканың енінен аспайтын тегіс бөліктермен 
анықталады. Щетка шаштың өсуіне қарама-қарсы бағытта шаш түптеріне 
жақын таралған шаш тұтамына тістермен енгізіледі. Шаштың ұш жақ бөлігі 
бастың жоғарғы жағына перпендикуляр сәл көтеріледі. Қыздырылған ауа 
ағыны щетканың тістеріне бағытталады, шашты кептіреді. Электрофен 
кептіру орнынан 5-10 см қашықтықта ұстаңыз.  

Ұзын шаш, қысқа шаш сияқты, түбінен ұшына дейін кептіріледі. 
Ыстық ауа ағынының астында кептіргеннен кейін шашты салқындатуға 
уақыт беру керек.  

Электрофен және щеткамен шашты сәндеуге арналған соңғы сатылар 
тарауға, түтігуге, шашты қалыптастыру және лакпен бекіту мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді [11]. 
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 Сәндеудің әр әдісінің өзіндік артықшылықтары бар, бірақ шаштың 

белгілі бір түрлері мен шаш сапасының кемшіліктері де болады. Сондықтан 
сіз үнемі бірдей әдісті қолдана отырып жұмыс істей алмайсыз. Әрбір жеке 

жағдайда жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін ең қолайлы әдісті таңдау керек. 
Аралас әдіспен шашты бұйралауға, шашты толқынмен (саусақтармен) 
сәндеуге, шашты шаш кептіргішпен және бұйралағышпен сәндеуге болады. 
Мысалы, шаш қыстырғыштарының көмегімен бастың жеке бөліктерінде 
толқындар жасауға болады. 

Электрофенді пайдаланып шашты толқынмен сəндеу. Толқын-бұл 
тегіс иілген және екі жағынан кронмен шектелген шаштың бөлігі; крон ‒ бұл 
шаштың бағытын керісінше өзгертетін толқынның ең жоғары сызығы. Крон 
жоғары және төмен, тар және кең болуы мүмкін. Тәжі неғұрлым тар және 
жоғары болса, шаш ұзағырақ болады. 

Электрофенмен жұмысты шаш тұтамынан бастау керек. 
Ол өте суланбайды, суық төсеуге қарағанда әлсіз. Тарақтың шеңберіне 

бекітілген тұтам өздігінен оралып, жақсы таралады. Содан кейін шаш тараққа 
белгілі бір бағыт береді, оларды негізгі шаш тұтамына сәл жылжытады. 
Электрофенді бір қолмен ұстап, ауа ағыны иілудің қарама-қарсы жағына 
бағытталады. Толқынның бірінші шеті пайда болғанша шашты құрғатыңыз. 
Бұл толқыннан 3-4 см артқа шегініп, шашты тарақпен сәл алға қарай 
тартыңыз, ауа ағынын толқынның екінші шетіне бағыттаңыз. Тарақты оңға 
бұрып, ауа ағыны солға бағытталады. Егер тарақ солға бұрылса, онда ауа 
ағыны оңға бағытталады. Осылайша толқындар бірінен соң бірі жасалады. 

Толқынның ені шаштың пішініне байланысты. Толқынның бір шетінен 
екінші шетіне дейінгі қашықтық толқын ені деп аталады. Бұл қашықтықты 
көбейту және азайту арқылы біз қалаған толқын пішініне қол жеткізе аламыз. 

Бұйралағыштарға шашты сәндеу үшін әртүрлі ұзындықтардың ұштары 
болмауы үшін шашты дұрыс қию  керек. 

Бұйралағыштың көмегімен жұмсақ және орташа қаттылықтағы шашты 
сәндейді. 

Бұйралағышты пайдаланып қатты шашты сәндеу ұсынылмайды, 
өйткені бұйралау қажет емес. Төтенше жағдайларда, қатты шашты бұйралау 
үшін диаметрі кемінде 20 мм бұйралағыштарды қолдануға болады. Үлкен 
бұйралағыштардың көмегімен өте жеңіл толқын немесе алдыңғы жағында 1-
2 толқын жасау үшін бастың артқы жағына немесе бүйіріне ішінара бұйралау 
жасалады. Ол үшін шаштың ұзындығына байланысты диаметрі 10-20 мм 
болатын бұйралар қолданылады. 

Шашты бұйралағыштарға толқын қандай бағытта жатуы керек. 
Мысалы, егер толқын бөлуге параллель болса, бұйралағыштар оған 
параллель орналастырылады, егер толқын бөлуге қатысты қисайған болса, 
бұйралағыштар да көлбеу орналастырылады. Шашты толқындармен артқа 
қарай тарағанда, бұйралар маңдайға параллель қойылады. Шашты тарақ 
жағына қарай бұрайды. Әйтпесе, олар жаман болады. Шашты орау келесідей 
жасалады: ол шашты бұрау бағытында және тарақтың сирек жағында тұрады, 
ол бір қолында ұстайды, шаштың енін, бұйралағыштың енінен сәл аз және 
қалыңдығы шамамен 1 см бөледі. Ол шашты екінші қолына өткізеді, ал 
алдыңғы қолын түтік пен бұйралағыштың қанаттарының арасына қояды, 
бұйралағыштарды шаштың соңына дейін тартып, орап бастайды. Сонымен 
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қатар, ол шаштың ұштары түтік пен қанаттар арасында жатқанын және 
бұралу кезінде бүйірлеріне жабыспауын қамтамасыз етуі керек, әйтпесе олар 
тарақтан кейін де жабысып қалады. Егер шаштар бір жағынан ұзын, ал 
екінші жағынан қысқа болса, онда бұйралағыштар шаштың барлық ұштарын 
бір уақытта қысып, бұрышқа қойылады, өйткені бұйралағыш бұйралар 
тураланған кезде көлденең орналасады. Бұралғаннан кейін шаш кептіріледі, 
бұйралар алынып, бұйралар тарақпен таралады. Тарақ төменгі бұйралардан 
басталып, жоғарғы жағынан аяқталады. Алақанның қабырғаларын 
(кішкентай саусақтан) жеңіл итергеннен кейін, шаш толқындарына қажетті 
бағыт беріледі. 

Шашты  маңдайдан бастың артына қарай тарағанда, бигудилер 
маңдайға параллель, бастың төбе аймағында орналасады. 

 - бигудилерді маңдайға қатысты тігі мен бастың арасындағы 
бөліктерінде. 

- бастың артқы жағында бигудилер төмен қарай бұралған. Содан кейін 
шаш тарақпен және щеткамен таралады, содан кейін алақанның шеті 
толқындарға бағыт береді. 

Шашты бұйралағышпен сәндеу, бұйралаудың барлық басқа түрлеріне 
қарағанда, әсіресе жұмсақ шашқа қарағанда табиғи шашты алады. Шашты  
төбе аймағына немесе ортасына қарай бұрау кезінде бұйралағыштар 
толқынның қарама-қарсы бағытына қойылады [11]. 

 
5.2.5. Негізгі шаш сәндеу үлгісі 
 
Шаш үлгісі – бұл шашты қию, бұйралау, сәндеу және түс схемасын 

таңдау арқылы берілетін пішін. Бұл табиғи және жасанды шаштардан, түрлі 
түсті жасанды шаштар мен шаш тұтамынан болуы мүмкін. 

Шаш үлгісі бет әлпетімен үйлесімді болуы керек, оның қадір-қасиетін 
атап, кемшіліктерді жасыруы керек. 

Тар және ұзын бет. Қысқа шашты беттің ортасына дейін қысқа шаш 
жасау бетті кеңірек етеді. Жүрекшелерден және төменнен ұзын бұйралар, 
қастарға дейін және одан төмен соққылар қысқартылған беттің әсерін 
тудырады. Ұзын түзу шашты, шаштан тазартылған шашты киюге болмайды ‒ 
мұның бәрі маңдай мен иекке назар аударады. 

Дөңгелек бет. Бұл түрімен бет ‒ ең кең бөлік болып саналады. 
Қолайлы: қысқа шаш қию, мойынның бір бөлігін жауып, төменгі жақтың 
бұрыштарына жететін түзу шаш. Ұзын, иыққа дейін, тегіс шаш немесе 
ұштарында сәл бұйраланып, щектің бір бөлігін жауып, бүйір бөлігімен 
созылған беттің әсерін жасайды.  

Шаршы бет. Иекке қысқа шаш жасау жақсы. Сондай-ақ, төменгі 
жақтың кеңейтілген бұрыштарын жабатын түзу шашты немесе мойынның бір 
бөлігін сәл жасырып, иыққа дейін бүйірлік бөлумен бөлінген ұзын түзу 
шашты созады және тарылтады. 

Тікбұрышты бет. Толқынды бұйра шаштар, маңдайына еркін түсетін 
модельдер, сондай-ақ бүйір бөліктері, жарылыс, бір жағына таралған. 
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қатар, ол шаштың ұштары түтік пен қанаттар арасында жатқанын және 
бұралу кезінде бүйірлеріне жабыспауын қамтамасыз етуі керек, әйтпесе олар 
тарақтан кейін де жабысып қалады. Егер шаштар бір жағынан ұзын, ал 
екінші жағынан қысқа болса, онда бұйралағыштар шаштың барлық ұштарын 
бір уақытта қысып, бұрышқа қойылады, өйткені бұйралағыш бұйралар 
тураланған кезде көлденең орналасады. Бұралғаннан кейін шаш кептіріледі, 
бұйралар алынып, бұйралар тарақпен таралады. Тарақ төменгі бұйралардан 
басталып, жоғарғы жағынан аяқталады. Алақанның қабырғаларын 
(кішкентай саусақтан) жеңіл итергеннен кейін, шаш толқындарына қажетті 
бағыт беріледі. 

Шашты  маңдайдан бастың артына қарай тарағанда, бигудилер 
маңдайға параллель, бастың төбе аймағында орналасады. 

 - бигудилерді маңдайға қатысты тігі мен бастың арасындағы 
бөліктерінде. 

- бастың артқы жағында бигудилер төмен қарай бұралған. Содан кейін 
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толқындарға бағыт береді. 

Шашты бұйралағышпен сәндеу, бұйралаудың барлық басқа түрлеріне 
қарағанда, әсіресе жұмсақ шашқа қарағанда табиғи шашты алады. Шашты  
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толқынның қарама-қарсы бағытына қойылады [11]. 
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бұрыштарына жететін түзу шаш. Ұзын, иыққа дейін, тегіс шаш немесе 
ұштарында сәл бұйраланып, щектің бір бөлігін жауып, бүйір бөлігімен 
созылған беттің әсерін жасайды.  

Шаршы бет. Иекке қысқа шаш жасау жақсы. Сондай-ақ, төменгі 
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Геометриялық тегіс сәндеу, ұзын түзу шаштар мен қалың шаштар, өте қысқа 
шаштар жарамайды. Шашты тарақпен және орталық бөлуі бар модельдерден 
бас тартқан жөн. 

Үшбұрышты бет. Толқынды немесе түзу қысқа шаш үлгісі, қысқа еркін 
шашты, үлкен маңдайды бүркемелейтін қауырсындардың біркелкі емес 
жарылыстары жақсы көрінеді. Сіз кез келген шашты орталық бөлікпен және 
өте қысқа жарылыспен қиюге болмайды ‒ олар маңдайыңызды бұрынғыдан 
кеңірек етеді. 

Кішкентай бет.  Артық жүктемеу оның майда шегін артық 
бөлшектермен - жақсы мүлдем алып тастау шашты тұлға және құру ең 
жоғары көлемі болады. 

Шаш жасау үшін шаштараз шаштың негізгі элементтерін жақсы 
меңгеруі керек. Оларға толқын, бояу, бұралу, бөлу, өру, кекіл жатады. 

Тарау – бұл шаштың бүкіл ені мен қалыңдығына енеді, тарау кезінде 
шаш тұтамы ішкі және сыртқы жағынан өңделеді. 

Түтіккен ‒ шаш тұтамы қалыңдығының жартысына ғана, ал түтіккен 
кезде-тек ішкі жағынан қарастырады [12]. 

 
5.3. Шашты бояу 
 
5.3.1. Шашты бояу тарихы 
 
Шашты бояу Ежелгі Египетте пайда болған. Рим империясының 

кезінен бастап көптеген әдістер пайда болды, олардан шашты қоңыр түске 
бояу үшін жаңғақ қабығы қолданылады. 

Шөптерден, айва мен күлден жасалған түстер дайындалды, олар 
шашты сулап, содан кейін күн сәулесінің әсеріне ұшырады. Ол үшін күні 
бойы сәулелі күн астында отыру қажет болды. Нәтижесінде шаш расымен 
ақшыл түске боялатын. Бұл процедуралардың барлығын Ежелгі Римде аққұба 
неміс құлдары пайда болған кезден бастап римдіктер орындай бастады. 
Олардың аққұба шаштарына римдіктерді таңдандырды. Бұл жасанды 
жарықтандыру әрекетін тудырды. Біздің ата-бабаларымыз шашты ағарту 
үшін рецепт қолданды, оның құрамына: әк, кинабар, тальк және бук күлі 
кірді. Барлық осы компоненттер шашты жабатын бір массаға 
араластырылды. 

1867 жылы лондондық химик Тцилей мен париждік шаштараз Леон 
Гуго шашты ағартудың ең жақсы тәсілі ретінде тотықтырғышты қолдануды 
көрсетті. 

1906 жылы ‒ химиктер Колман мен Валденштейн көптеген тәжірибелер 
арқылы шаш бояу құрамынан зиянды заттарды алып тастау арқылы шаш 
бояуды зиянсыз болып қалады. 

1907 жылы ‒ француз химигі Евгений Шуэллер мыс, темір және натрий 
сульфаты қосылған шаш бояуын ойлап тауып, «Француз қауіпсіз шаш 
бояғыштары Қоғамы» деп аталады, ол кейіннен танымал «L ' Oreal» брендін 
құрған компанияға айналды. 
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Қазіргі уақытта сутегі асқын тотығына негізделген ағартудың 
жетілдірілген әдістері қолданылады. 

 
5.3.2. Бірінші топтағы бояғыштар 
 
Түссіздендіретін және ағартатын препараттар бояғыштардың бірінші 

тобына жатады. Мұндай бояғыштармен орындауға болады: шашты ағарту – 
шаш түсінің өзгеруі; шаштың түссізденуі – шаш пигментінің толығымен 
жойылуы (еруі), нәтижесінде шаш аққұба түсіне ие болады; шашты бояуға 
дайындау – ақшыл химиялық бояғыштарды одан әрі пайдалану үшін сұр 
және қара шашты жуу. 

Тазартқыштар май негізінде, крем мен ұнтақ түрінде болады. Майды 
тазартқыш бір немесе екі деңгейде бір сатылы жарықтандыру үшін 
қолданылады. Кремді тазартқыштарды қолдану ыңғайлы, өйткені олар теріні 
аз тітіркендіреді және олармен жұмыс істеу оңай: олар ағып кетпейді және 
тамшыламайды. Олар өткір реңктерді жұмсартатын және меланиннің 
түссізденуінен пайда болатын қызыл, қызғылт сары, алтын, сары реңктерді 
бейтараптандыратын қоспаларға ие. Ұнтақты тазартқыштар бас терісі үшін 
ең күшті, бірақ қауіпті, өйткені олар күйік тудырады және теріні ағартудан 
тыс қолданылады (фольгаға оралған кезде, қақпақты қолданған кезде және 
т.б.). 

Жарықтандыру кезінде мыналарды ескеру қажет: 
1.шаш сапасы; 
2.қолданылған препараттың мөлшері; 
3.экспозиция уақыты; 
4.жарық түсетін температура (жылытумен немесе онсыз). 
Шашты бояудан бұрын бояғыштардың бірінші тобы клиенттің бас 

терісін тексереді. Егер сызаттар, тітіркену, безеулер болса, шашты бояуға 
болмайды. 

Шашты ағартуды бастағанда, қолғап киіп, тері мен шаш аллергиясына 
тест жасау керек. 

Ағартқышты қолданар алдында, бояудың ағып кетуіне байланысты 
тітіркену болмас үшін маңдай, самай мен желкесіне қорғаныс кремін жағу 
керек. 

Тазарту құрғақ, жуылмаған шашқа жасалады, өйткені май сутегі асқын 
тотығының шаш пен теріге зиянды әсерінен қорғайды. Композицияны 
қолдану мойынның шаш өсуінен басталады, өйткені бастың артқы жағы 
тәжге қарағанда суық, қан тамырлары аз. Көлденең шаштарға бояу 
қылқаламмен жағылады. Самайды соңынан бояйды. 

Егер шашты ағарту алғаш рет жасалса, онда композиция бас терісінен 2 
см қашықтықта тұтамдарға қолданылады. Бастағы экспозиция уақытын 
теңестіру үшін тез жағыңыз. Он минуттан кейін, шаштың сәл жеңілдегені 
байқалады, композиция бастың базальды бөлігіне қолданылады және жалпы 
қартаю уақытын 25-50 минутқа береді. Егер сіз теріден (тамырлардан) 
ағартқышты бүкіл тұтамға қолдансаңыз, онда бастың тамырдағы жылуының 
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Қазіргі уақытта сутегі асқын тотығына негізделген ағартудың 
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Шашты бояудан бұрын бояғыштардың бірінші тобы клиенттің бас 

терісін тексереді. Егер сызаттар, тітіркену, безеулер болса, шашты бояуға 
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жеңілірек болады, бұл табиғи емес. 

Шаш өскен кезде тамырлардағы түс нақтыланғаннан күрт өзгеруі 
мүмкін. Ағартқыш шаштың тек өсіп кеткен бөлігіне 0,5 см тұтамдармен 
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5.3.3.Екінші топтағы бояғыштар 
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палитрасына ие. Олар 3-4 тонмен ағарта алады және шашты бір уақытта 
қалаған түске бояй алады. 

Шаштың түсіне келесі операциялар кіреді: 
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ұшырамауы керек. 

Түс табиғи немесе жасанды пигменттің бір бөлігін немесе барлығын 
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Бояудың қажетті түске айналуы үшін бояу бөлшектері кутикуланың 
босатылған қабаты арқылы шашқа еніп, бос жерлерді толтыруы керек. 
Сонымен қатар, олар оттегімен реакцияға байланысты шаштың ішіндегі 
мөлшерін арттырады. Бұл бояу процесінің басында өте қысқа уақыт, 
бөлшектер әлі үлкейгенге дейін және кутикуланың ашық таразыларынан өте 
алады. Бояғыш заттың молекулалары кері кете алмайды. Бояудан кейін 
шашты жуған кезде оның бетіндегі шаштың сыртында орналасқан бөлшектер 
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ғана жойылады. Бояғыш дайындалған препарат 25-30 минуттан кейін бояу 
қасиеттерін жоғалтады, өйткені ыдыста бояғыш молекулалардың ісіну 
реакциясы жүреді және олар шаштың өсуіне байланысты ене алмайды. 
Сондықтан тотықтырғыш пен бояуды қатаң мөлшерлеу керек. Аз 
тотықтырғышпен бояу толығымен тотықтыра алмайды, ал оттегі көп болған 
кезде түс жеңілірек болады. 

Қажетті түсті алу үшін экспозиция уақытын қатаң мөлшерлеу керек. 
Экспозицияның жеткіліксіз уақыты жаңа түстің қалыптасуына және қажетті 
нәтижеге қол жеткізуге уақыт болмайтындығына әкеледі. 

Қосымша жылу реакцияны тездетеді және бұл нәтижені бұрмалауы 
мүмкін. 

Алғашқы бояу кезінде экспозиция кем дегенде 30 минут, 
жарықтандыру кезінде ‒ 50 минутқа дейін болуы керек. Әр түрлі компания 
бояулары қажетті тондарды алуда біршама ерекшеленеді, сондықтан 
алдымен бояуды қолдану жөніндегі нұсқаулықпен танысу керек [11]. 

 
5.3.4. Үшінші топтың бояғыштары 
 
Бұл бояуларда аммиак жоқ және шаштың табиғи түсін ағартпайды, 

кератинмен әрекеттеспейді. Олар өңсіз шашқа бай түс беру, сергітетін шашқа 
қажетті реңк беру және түс құрылымын тегістеу үшін қолданылады. 

Олар бастапқы ақ шалған шашты бояйды, егер ол 20% - дан аз болса, 
шаштың құрылымын жақсартады, өйткені құрамында бальзам және күтім 
компоненттері бар. 

Табиғи түске жақын бояғышты «реңкке» қолдану ұсынылады. Егер сіз 
тонды күңгірт қолдансаңыз, біз ашық, табиғи емес реңк аламыз. Көп ұстау 
уақыты, соғұрлым терең және жарқын түсі. Шаш тонынан гөрі ашық түсті 
бояғышты қолданған кезде, реңк әлсіз болады және тіпті көрінбеуі мүмкін. 

Мұндай бояулардың тұрақтылығы шаштың құрылымына, олардың 
кеуектілігіне байланысты. 

Кәсіби қолдануға арналған бояғыштар тұрақты және уақытша тоналды 
болып бөлінеді. 

Жартылай тұрақты бояғыштарда шаштың таралуы мен сыртқы түрін, 
жылтырлығы мен күтімін жеңілдететін күтім компоненттері бар. Құрамында 
аммиак жоқ. Тотықтырғыш эмульсиядағы қабыршақты қабатты 1-3%-ға 
дейін босату үшін олардағы тотықтырғыштың кейбір мөлшері бояғыш 
бөлшектердің ішіне таяз енуін жеңілдетеді және жақсы бояуға ықпал етеді. 

Үшінші топтың бояғыштары ақ шалған шашты 50% бояйды [11]. 
 
5.3.5. Төртінші топтың бояғыштары 
 
Төртінші бояғыштар тек табиғи шаштарда қолданылады, онда бұйралау 

немесе бояу іздері жоқ. Табиғи бояғыштар шашқа ешқандай зиян 
келтірмейді, керісінше, кейбір препараттардың араласуы арқасында шаштың 
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5.3.5. Төртінші топтың бояғыштары 
 
Төртінші бояғыштар тек табиғи шаштарда қолданылады, онда бұйралау 

немесе бояу іздері жоқ. Табиғи бояғыштар шашқа ешқандай зиян 
келтірмейді, керісінше, кейбір препараттардың араласуы арқасында шаштың 

табиғи түсіне жылтыр, жібектей және түрлі реңктер береді. 4-ші топтағы 
бояғыштардың басты артықшылығы ‒ әдемі және сау шашты сақтау. 

Бірақ көптеген жағымды қасиеттерге қарамастан, табиғи бояғыштар 
бірнеше апта бойы бастапқы түсін сақтай алмайды. Келесі шашты жуғаннан 
кейін бояғыш пигменттің бір бөлігі жуылады, сондықтан шаштың түсін 
сақтау үшін бояғыштарды үнемі қолдану керек, мысалы, жуғаннан кейін шаю 
ретінде. 

Қына мен басмамен бояу ‒ олардың түсін өзгертудің ең көне тәсілі. 
Қына  тек табиғи қоңыр немесе қара қоңыр шаштармен боялғанын есте 

ұстаған жөн. Қынамен боялғаннан кейін ағартылған немесе ағартылған 
шаштар сәбіз қызылға айналады, алтын қоңыр шаштар ашық қызылға 
айналады, ал қара шаштар мүлдем боялмайды. Бұрын бұйраланған шашты 
абайлап ұстау керек, өйткені олар бірден жаңа түсті "алады". Тиісінше, 
қынаның химиялық бұйраланған шашқа әсер ету уақыты минималды болуы 
керек. 

Басма шашты жасыл немесе жасыл-көк түспен бояйды, сондықтан ол 
таза түрінде қолданылмайды. Бірақ қына басмамен бірге қоңырдың түрлі 
реңктерін береді. 

 
5.4. Шашты бұйралау 
 
5.4.1. Шашты бұйралау процесі 
 
Химиялық бұйралаудың мақсаты ‒ тік шашқа толқынды пішін беру. 
Химиялық құрамның әсері күкіртті байланыстарды бұзып, шаш 

белгіленген қалыпты қабылдай алады. Күкірт байланыстарының үзілуі 30% 
дейін жетуі керек, содан кейін шаш тұтқыр болады. Шашқа бұйраның кез 
келген түрін беруге болады. Ол үшін шашты бұйралау үшін дұрыс химиялық 
құрамды таңдау және экспозиция уақытын дәл сақтау өте маңызды. 

Бекіткіштің әсерінен ‒ сутегі асқын тотығы-күкірт байланыстары 
қалпына келеді, бірақ шаш серпімділіктің бастапқы қасиеттерін алады. 

Химиялық бұйралауды орындаудың екі жалпы әдісі бар: 
- Тікелей әдіс: композиция таза құрғақ шашқа қолданылады, содан 

кейін олар коклюшкаға оралады. Ол әдетте тек ұзын шашқа қолданылады; 
- жанама әдіс: таза дымқыл шашты алдымен коклюшкаға орап, содан 

кейін оларға ерітінді қолданылады. Соңғы уақытта ең көп таралған, өйткені 
қазіргі заманғы препараттар шашқа жақсы сіңеді. Ыңғайлы, өйткені барлық 
шашқа әсер ету уақыты бірдей. 

Кейде жеткілікті ұзын шаштармен біріктірілген әдісті қолдануға 
болады: 1/2 немесе 2/3 ұзындықтағы тұтам композициямен сіңдірілген, орау 
соңында препарат коклюшкаға қолданылады. 

Шашты аймақтарға бұраған кезде, бас терісінің беті әртүрлі 
температураға ие екенін есте ұстаған жөн. Мысалы, оксипитальды 
аймақтардың температурасы париетальды аймақтағы тері температурасынан 
төмен. 



246

Бірінші әдісті қолданған кезде, алдымен оксипитальды аймақтардың 
шаштары, содан кейін уақытша және бүйірлік, содан кейін париетальды 
аймақ. Екінші тәсілмен орау кезінде тұтамның реттілігі маңызды емес. 

Химиялық бұйралау жасамас бұрын шаш пен бас терісін тексеру керек. 
Егер теріде жарақат, қан кету, жұқпалы аурулар болса, бұйралау мүмкін 
емес. Тестті бұйралау кезінде қолданылатын құралмен жүргізу керек. Ең 
жылдам реакция жүрекшенің артындағы жұқа, нәзік теріде пайда болады. 

Химиялық құрам теріге мақта тампонымен қолданылады, ал 10-15 
минуттан кейін реакцияны бағалауға болады. Егер теріде ісіну, қызару пайда 
болса, бұл пермьді қолдануға болмайды. 

Бұйралаудан бұрын шашты сынап көру жақсы. Бұл әсіресе қатты 
ағартылған шашқа қатысты. Егер түссізденген шаш құрғақ болған кезде 
жыртылса, Пермь оларға қарсы болады. 

Шаштың сапасын тексерудің тағы бір әдісі бар. Кішкентай тұтам 
бұйралауға арналған композицияға салынып, 10 минутқа төтеп беруі керек. 
Егер осыдан кейін шаш күшін жоғалтып, жыртылса, олар химиялық 
процестің жүктемесіне төтеп бере алмауы мүмкін және бұйралауды 
жасамағаныңыз жөн. 

 
Химиялық бұйралаудың орындау тәртібі: 
1. Химиялық бұйралау тек таза шашта жасалады. Сондықтан, 

бұйралаудан бұрын, соңғы рет қашан жуылғанына қарамастан, шашты жуу 
керек. Бұл таразыны сәл ашуға мүмкіндік береді, бұл композицияның шашқа 
енуін тездетеді. 

2. Химиялық препаратты қолдану әдісін таңдап, сәйкесінше шашқа 
химиялық құрамды қолдану әдісін анықтаңыз. Шаштың құрылымын 
(жұмсақ, орташа, қатты), шаштың сапасын (жұқа, қалың, қалыпты), шашты 
бұрынғы өңдеудің түрін (боялған, түссіз) анықтау қажет. 

3. Шашты коклюшкаға ораңыз. 
4. Барлық шаштар коклюшкаға оралған кезде, химиялық құрам әр 

коклюшка (жоғарыдан және төменнен) тез және біркелкі қолданылады. 
5. Оқшаулағыш қалпақ киіңіз. 
6. Экспозицияның басталу уақытын анықтаңыз. 
7. Шаш бұйрасының сапасын тексеріңіз. 
8. Коклюшкаларды  алып тастамай, өнімді шаштан 5-7 минут ішінде 

жылы сумен шайыңыз. 
9. Бірінші бекіту (5-8 минут). 
10. Бигудиді шешу (коклюшка). 
11. Екінші бекіту (5 минут). 
12. Фиксажды жылы ағынды сумен шайыңыз, суды сығыңыз. 
13. Шашыңызды сүлгімен құрғатыңыз. 
14. Қажет болса, шаш  қию сәнін жасаңыз. 
Заманауи препараттармен жұмыс әстеу кезінде нұсқаулықта 

көрсетілген уақыттан асыра ұстауға болмайды. Бұл тек бұйраның пайда 
болуына және шаштың босатылуына әкеледі. 
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Бірінші әдісті қолданған кезде, алдымен оксипитальды аймақтардың 
шаштары, содан кейін уақытша және бүйірлік, содан кейін париетальды 
аймақ. Екінші тәсілмен орау кезінде тұтамның реттілігі маңызды емес. 

Химиялық бұйралау жасамас бұрын шаш пен бас терісін тексеру керек. 
Егер теріде жарақат, қан кету, жұқпалы аурулар болса, бұйралау мүмкін 
емес. Тестті бұйралау кезінде қолданылатын құралмен жүргізу керек. Ең 
жылдам реакция жүрекшенің артындағы жұқа, нәзік теріде пайда болады. 

Химиялық құрам теріге мақта тампонымен қолданылады, ал 10-15 
минуттан кейін реакцияны бағалауға болады. Егер теріде ісіну, қызару пайда 
болса, бұл пермьді қолдануға болмайды. 

Бұйралаудан бұрын шашты сынап көру жақсы. Бұл әсіресе қатты 
ағартылған шашқа қатысты. Егер түссізденген шаш құрғақ болған кезде 
жыртылса, Пермь оларға қарсы болады. 

Шаштың сапасын тексерудің тағы бір әдісі бар. Кішкентай тұтам 
бұйралауға арналған композицияға салынып, 10 минутқа төтеп беруі керек. 
Егер осыдан кейін шаш күшін жоғалтып, жыртылса, олар химиялық 
процестің жүктемесіне төтеп бере алмауы мүмкін және бұйралауды 
жасамағаныңыз жөн. 

 
Химиялық бұйралаудың орындау тәртібі: 
1. Химиялық бұйралау тек таза шашта жасалады. Сондықтан, 

бұйралаудан бұрын, соңғы рет қашан жуылғанына қарамастан, шашты жуу 
керек. Бұл таразыны сәл ашуға мүмкіндік береді, бұл композицияның шашқа 
енуін тездетеді. 

2. Химиялық препаратты қолдану әдісін таңдап, сәйкесінше шашқа 
химиялық құрамды қолдану әдісін анықтаңыз. Шаштың құрылымын 
(жұмсақ, орташа, қатты), шаштың сапасын (жұқа, қалың, қалыпты), шашты 
бұрынғы өңдеудің түрін (боялған, түссіз) анықтау қажет. 

3. Шашты коклюшкаға ораңыз. 
4. Барлық шаштар коклюшкаға оралған кезде, химиялық құрам әр 

коклюшка (жоғарыдан және төменнен) тез және біркелкі қолданылады. 
5. Оқшаулағыш қалпақ киіңіз. 
6. Экспозицияның басталу уақытын анықтаңыз. 
7. Шаш бұйрасының сапасын тексеріңіз. 
8. Коклюшкаларды  алып тастамай, өнімді шаштан 5-7 минут ішінде 

жылы сумен шайыңыз. 
9. Бірінші бекіту (5-8 минут). 
10. Бигудиді шешу (коклюшка). 
11. Екінші бекіту (5 минут). 
12. Фиксажды жылы ағынды сумен шайыңыз, суды сығыңыз. 
13. Шашыңызды сүлгімен құрғатыңыз. 
14. Қажет болса, шаш  қию сәнін жасаңыз. 
Заманауи препараттармен жұмыс әстеу кезінде нұсқаулықта 

көрсетілген уақыттан асыра ұстауға болмайды. Бұл тек бұйраның пайда 
болуына және шаштың босатылуына әкеледі. 

5.4.2.Шашты орау технологиясы 
 
Коклюшкалар – бұйралауға арналған арнайы бұйралар. Коклюшкалар 

классикалық және өзгертілген болады. 
Классикалық коклюшкалар  классикалық химия, папилоткаға ‒ 

сақиналы, спиральға ‒ спираль. 
Коклюшкалардың  мөлшері әртүрлі болуы мүмкін: кішкентай 

диаметрден үлкенге дейін. Коклюшка  диаметрі шаштың пішініне 
байланысты таңдалады: коклюшканың кішкентай диаметрі өте кішкентай 
бұйра жасайды, үлкен коклюшканың диаметрі шашқа көлем беру үшін 
қолданылады, ал шашты толқынды етеді. Классикалық коклюшкалар 
бұйралау принципі бойынша оралған, тек осы нұсқада 4х5 см өлшемді қағаз 
парақтары қолданылады, олар бұралуды жеңілдетіп қана қоймайды, сонымен 
қатар коклюштердің айналасындағы шаш тұтамының біркелкі таралуын 
қамтамасыз етеді. 

Классикалық коклюшкаларды орау кезінде сіз келесі ережелерді 
сақтауыңыз керек: 

- оралған өрімнің қалыңдығы коклюшка диаметрінен екі есе жұқа, ал 
ені коклюшка  ұзындығынан сәл аз болуы керек; 

- бұрау кезінде бет жағына сәл тартылады; 
- шашты орау кезінде коклюшкаларды оңға және солға сәл жылжыту 

керек, бірақ алға немесе артқа емес; 
- орау тегіс және тығыз болуы керек. 
Бастағы бұралған классикалық коклюшкалардың орналасуы келесідей 

болуы мүмкін (сурет. 5.23): 
- Классикалық – барлық коклюшкалар бет-әлпетіне немесе классикалық  

бұйралағыштың орналасу принципіне сәйкес бұралады; 
- Болашақ шаш үлгісін ескере отырып, коклюшкалар бөлшектерден 

немесе болашақ сәндеу бағыты бойынша бұралады; 
- Ішінара орау-қысқа шаштар үшін қолданылады. Бұл жағдайда 

коклюшка орналасуы классикалық немесе болашақ шаш сәнін ескере отырып 
орындалуы мүмкін. Бұл нұсқада алдау шамамен бір деңгейде аяқталуы керек. 

- Таңқаларлық тәртіпте-осындай алдау арқылы химия табиғи болады. 
Шахмат тәрізді орау кең уақытша-бүйірлік аймақтарда қолданылады. 
Париетальды және ортаңғы оксипитальды аймақтар жоғарыда 
сипатталғандай бұралған;бастың қалған бетінде коклюшка тәрізді. 

- коклюшка диаметрін ауыстыру арқылы-химияны орындағаннан кейін 
шаш үлгісі табиғи және көлемді болады. 

‒ Екі коклюшканы орау-біркелкі емес бұралуы үшін, шаштың өрімдері 
бір коклюшка орала бастайды, содан кейін өрімнің түбіне жақын екінші 
коклюшка төселеді. 

‒ Үш коклюшкаға орау-біркелкі бұйралау жасау үшін ұзын шашқа 
қолданылады. Алдымен ұзын өрім ортасынан тамырға оралады, содан кейін 
екі бөлікке бөлінеді және әр өрім ұштардан ортасына қарай бұралады. 
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- Тік химиялық бұйралауда барлық коклюшкалар тігінен орналасқан. 
Айналдыру төменгі оксипитальды аймақтан басталады, бөліктер тік болады. 
Тарту өзінен-өзі орындалады. Бұйралардың табиғи көрінуі және 
біріктірілмеуі үшін шаш тұтамдарын әртүрлі бағытта орау керек. 

 

 
 

1.классикалық; 
2.болашақ шашты ескере отырып (бұл нұсқада толқындар); 

3.ішінара орау; 
4. шахмат ретімен; 

5. коклюшка диаметрінің кезектесуімен 
6.екі коклюшка орау; 
7.үш коклюшка орау; 

 
5.23-сурет. Классикалық коклюшкалардың орналасуы. 
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- Тік химиялық бұйралауда барлық коклюшкалар тігінен орналасқан. 
Айналдыру төменгі оксипитальды аймақтан басталады, бөліктер тік болады. 
Тарту өзінен-өзі орындалады. Бұйралардың табиғи көрінуі және 
біріктірілмеуі үшін шаш тұтамдарын әртүрлі бағытта орау керек. 

 

 
 

1.классикалық; 
2.болашақ шашты ескере отырып (бұл нұсқада толқындар); 

3.ішінара орау; 
4. шахмат ретімен; 

5. коклюшка диаметрінің кезектесуімен 
6.екі коклюшка орау; 
7.үш коклюшка орау; 

 
5.23-сурет. Классикалық коклюшкалардың орналасуы. 

 
 
 

 
 

1.шашты бұйралауға арналған қағаздың басында орналасуы; 
2.шашты бұйралауға арналған қағазды орау; 

З. баста түйреуіш тәрізді және спиральды ши таяқшаларының орналасуы; 
4.спиральды ши таяқшаларына орау; 

5.ауа-райына арналған орам; 
 

5.24- сурет. Дәстүрлі емес коклюштерге орау 
 

Дәстүрлі емес бұйралау үшін арнайы коклюшкалар қолданылады, оның 
бұралуы әртүрлі ( 5.24 сурет). Шаш тұтамдарын шаш бұйралауға арналған 
қағазға  орау классикалық коклюшкалар орау технологиясына сәйкес жүзеге 
асырылады. Кейін шаш бумасы толық бұйраланады, папильотка екіге 
қалыптасады, бұл ретте негіз тұтам болуы тиіс жағынан бүктеу папилоткасы 
болады. 

Шашты спираль немесе шаш тәрізді коклюшкаларды орау үшін сізге 
бастапқыда ұзын шаш қажет болады. Басы тең кішкентай шаршыларға 
бөлінеді, ал тұтамдардың  өздері тамырдан  орала бастайды. Спиралды 
коклюшкалар шаштың өрімдері спиральға, ал пагода түріне ‒ сегіздік әдіспен 
бұралған. 

 
5.4.3. Шаш түбін химиялық бұйралау 
 

Мұндай бұйралау екі жағдайда жүзеге асырылады: өсіп келе жатқан 
химиямен және тамырларда көлем жасау үшін. Шаш сызығы шаштың өскен 
немесе қалаған бөлігінің ұзындығына ғана оралады. Май немесе бальзам 
өрімдердің ұштарына қолданылады және олар пластикалық орамаға оралған. 
Композиция мен бекіту шаштың бұралған жерлеріне ғана қолданылады. 

Буст-Ап-шаш түбіріне ұзақ уақыт бойы көлем берудің заманауи тәсілі. 
Буст-Ап құрғақ шашта, шаш сызығының белгілі бір бөлігінде орындалады. 
Шаштың бір бөлігі алынған гофраны жасыру үшін қалады. Шаш ең 
кішкентай бөліктерге бөлінеді,олардың әрқайсысы сегізге оралған. 

 
 
 



250

5.4.4. Тәжірибелік жұмыстар 
 
№ 12 Тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: құралдар мен жабдықтар 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: жабдықтарды, құралдар мен 

құрылғыларды және оларды пайдалану ережелерін зерттеу. 
Әр түрлі оталарды орындау кезінде тарақты ұтымды ұстай білу кез-

келген білікті шаштараз үшін өте маңызды. Тарақты ұстаудың бес әдісі жиі 
қолданылады. 

 

 
 

5.25-сурет. Тарақтың негізгі ережелері 
 
I әдіс (сурет. 5.25, а) ‒ негізгі, өйткені ол шашты өңдеудің көптеген 

операцияларын орындау кезінде қолданылады. Тарақ қолында ұсталады, 
сондықтан жиек алақанға қарайды, бас бармақ тарақтың ортаңғы бөлігіне 
шебердің ішінен, ал қалған саусақтар тарақты екінші жағынан қолдайды. 

Бұл жағдайда басты рөлді бас бармақ, сұқ саусақ және ортаңғы рөл 
атқарады; сақина мен кішкентай саусақ тек тарақтың белгілі бір қимылдарын 
жасауға көмектеседі. 

II әдіс шаштың ішкі жағын тарақтау үшін қолданылады; ол біріншіге 
ұқсас, тек айырмашылығы-тарақ алақанға жиекпен емес, тістермен қарайды. 

III әдіс (сурет. 5.25, б) шашты толқынмен сәндеу кезінде таратылады. 
Тарақты қолыңызға бірінші әдіс сияқты ұстаңыз. Тек кішкентай саусақ бас 
бармақтың сол жағында орналасқан. Бұл әртүрлі ұшақтарда жылдам 
қозғалыстар жасауға мүмкіндік береді. 

Тарақты үшінші жолмен қолға алып, шашты бұйралау сияқты шашты 
өңдеу операциясын орындау ыңғайлы. 

IV және V тәсілдер (сурет. 5.25, в, г) шаш қиюды орындау кезінде 
негізгі болып табылады. Екі жағдайда да тарақ қолында екі саусақпен 
ұсталады ‒ бас бармақ пен сұқ саусақ, алақанның бір жағына сүйенеді. Осы 
екі әдіс арасындағы айырмашылық келесідей: тарақты төртінші жолмен 
ұстаған кезде, бас бармақ шеңбер бойымен, ал индекс тістерде орналасқан. 

Бесінші әдіс бастың тік бөліктерінің шаштарын өңдеуде өте ыңғайлы. 
Бас бармақ пен сұқ саусақ тарақтың жазықтықтарының бойымен орналасады, 
ал оның жиегі бүгілген ортаңғы саусаққа тіреледі. 

Қайшыны ұстау әдістері. 
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5.4.4. Тәжірибелік жұмыстар 
 
№ 12 Тəжірибелік жұмыс 
Жұмыс тақырыбы: құралдар мен жабдықтар 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: жабдықтарды, құралдар мен 

құрылғыларды және оларды пайдалану ережелерін зерттеу. 
Әр түрлі оталарды орындау кезінде тарақты ұтымды ұстай білу кез-

келген білікті шаштараз үшін өте маңызды. Тарақты ұстаудың бес әдісі жиі 
қолданылады. 

 

 
 

5.25-сурет. Тарақтың негізгі ережелері 
 
I әдіс (сурет. 5.25, а) ‒ негізгі, өйткені ол шашты өңдеудің көптеген 

операцияларын орындау кезінде қолданылады. Тарақ қолында ұсталады, 
сондықтан жиек алақанға қарайды, бас бармақ тарақтың ортаңғы бөлігіне 
шебердің ішінен, ал қалған саусақтар тарақты екінші жағынан қолдайды. 

Бұл жағдайда басты рөлді бас бармақ, сұқ саусақ және ортаңғы рөл 
атқарады; сақина мен кішкентай саусақ тек тарақтың белгілі бір қимылдарын 
жасауға көмектеседі. 

II әдіс шаштың ішкі жағын тарақтау үшін қолданылады; ол біріншіге 
ұқсас, тек айырмашылығы-тарақ алақанға жиекпен емес, тістермен қарайды. 

III әдіс (сурет. 5.25, б) шашты толқынмен сәндеу кезінде таратылады. 
Тарақты қолыңызға бірінші әдіс сияқты ұстаңыз. Тек кішкентай саусақ бас 
бармақтың сол жағында орналасқан. Бұл әртүрлі ұшақтарда жылдам 
қозғалыстар жасауға мүмкіндік береді. 

Тарақты үшінші жолмен қолға алып, шашты бұйралау сияқты шашты 
өңдеу операциясын орындау ыңғайлы. 

IV және V тәсілдер (сурет. 5.25, в, г) шаш қиюды орындау кезінде 
негізгі болып табылады. Екі жағдайда да тарақ қолында екі саусақпен 
ұсталады ‒ бас бармақ пен сұқ саусақ, алақанның бір жағына сүйенеді. Осы 
екі әдіс арасындағы айырмашылық келесідей: тарақты төртінші жолмен 
ұстаған кезде, бас бармақ шеңбер бойымен, ал индекс тістерде орналасқан. 

Бесінші әдіс бастың тік бөліктерінің шаштарын өңдеуде өте ыңғайлы. 
Бас бармақ пен сұқ саусақ тарақтың жазықтықтарының бойымен орналасады, 
ал оның жиегі бүгілген ортаңғы саусаққа тіреледі. 

Қайшыны ұстау әдістері. 

Қайшылар қолында ұсталады, бас бармақ төменгі сақинада, аты жоқ – 
жоғарғы жағында. Сақиналар саусақтардың алғашқы фалангтарында, сұқ 
саусақ пен ортаңғы саусақтар қайшылардың жоғарғы тұтқасында жатыр, оған 
параллель тек бас бармақ жұмыс істейді (сурет. 5.26). 

 

 
5.26-сурет. Қайшыны ұстаудың ережесі 

 
№ 13 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: ерлердің негізгі шаш қию сәні. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: «ерлердің негізгі шаш қию сәндері» 

тақырыбы бойынша студенттердің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақ, шаш қыстырғыш, қарапайым және 

жұқа қайшылар, шаш кептіргіш. 
«Канадалық» шашты жасау технологиясы (сурет. 5.27). 
1. Шашыңызды тәжден төмен қарай тараңыз және құлақтан құлаққа 

көлденең бөлу арқылы бөліңіз. Тік бөліктермен шашты уақытша-бүйірлік 
аймақтарға бөліңіз. 

2. Алдыңғы париеталды аймақта қалыңдығы 0,5 см болатын басқару 
жолағын шаш сызығына көлденең бөлу арқылы бөліңіз, шашты түзу сызық 
бойымен 3 см деңгейінде кесіңіз. Шашты тарту 90°. Бастың артқы жағына 
қарай жылжып, шашты параллель бөліктермен бөліп, жолды қию арқылы 
шашты кесіп, басқару жолын кесіңіз. Қию сызығы мен шашты тарту бұрышы 
сәйкес келуі керек. 

3. Уақытша бүйірлік аймақтардың шаштары бірдей түрде қиылады. 
Самайға жасаңыз және шашты құлақтың үстіне жиектеңіз. 

4. Оксипитальды аймақта тағы бір көлденең бөлуді жүргізіңіз. Жоғарғы 
Шығыс аймағында құлақтың артына КП тік бөлумен бөліңіз. Шаштың 
ұзындығын мойынға қарай қысқарта отырып, шаштың көлбеу сызығы 
бойымен кесіңіз. 90° шашты созумен КП-ға назар аудара отырып, бүкіл тік-
оксипитальды аймақты шашты қию әдісімен кесіңіз. 

5. Төменгі оксипитальды аймақ тарақтан кесіп, шашты «жоқ» әдісімен 
қиылады. Төменгі оксипитальды аймақты № 2 шаш қыстырғышымен қиюға 
болады. 

Мойында машина бас терісіне басылады, ал екінші көлденең бөлікке 
жақынырақ сәл бұрышпен жүреді. Шашыңызды тараңыз және ұштарын 
профильдеңіз. 

6. «Канадалық»  шаштың жалпы жиегін тексеріп, шаштардағы 
кемшіліктерді жойыңыз. 
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5.27- сурет. «Канадалық» шашты қию тәсілі. 

 
«Жартылай бокс» шаш сәнін жасау технологиясы (сурет.5.28). 
Жартылай боксты қырқуды оксипитальды аймақтың ортасынан 

алдымен бір, содан кейін екінші жағына, жолақтың артындағы жолақты 
"жоқ" шаш қыстырғышымен немесе ұстарамен анықтай бастаймыз. 

Егер сіз машинамен жұмыс жасасаңыз, онда шаш құрғақ болуы керек, 
ұстараны қолданған кезде шашты сумен ылғалдандыру керек. 

Өңделетін учаскенің жоғарғы шекарасы жүрекшелер мен оксипитальды 
жоғарғы нүктесінің сызығымен өтеді (ол ортаға сәл түсірілген). 

 Біз шашты бұрын қиылған оксипитальды аймақтың деңгейін ескере 
отырып кесеміз. 

Осыдан кейін біз шашты мойынға, артына кесеміз. Қысқа шаштан ұзын 
шашқа жұмсақ болу үшін шашты басқару сызығынан 2-3 см жоғары тегіс 
етіп жасау керек. Бұл жағдайда сіз тікелей және жіңішке қайшыларды 
пайдалана аласыз. 

Содан кейін париетальды аймақтың шашы саусақтармен қиылып, 
шашты сәл жұқартады. 

Қию, кесу, жұқару кезінде "жартылай бокс" шаш үлгісінде жұмыс істеу 
керек, сыртқы келбеттің барлық кемшіліктерін жасыруға тырысыңыз және 
мүмкін болса, "жартылай бокс" шаш үлгісіне дұрыс сопақ пішінді беріңіз. 
 

 
5.28-сурет. "Жартылай бокс"шаш қиюының тәсілі 

 
№ 14 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: әйелдердің негізгі шаш қию сәні. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: "әйелдердің негізгі шаш қию сәні 

"тақырыбы бойынша студенттердің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақ, қарапайым және жұқа қайшылар, 

қысқыштар, электрофен. 
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5.27- сурет. «Канадалық» шашты қию тәсілі. 

 
«Жартылай бокс» шаш сәнін жасау технологиясы (сурет.5.28). 
Жартылай боксты қырқуды оксипитальды аймақтың ортасынан 

алдымен бір, содан кейін екінші жағына, жолақтың артындағы жолақты 
"жоқ" шаш қыстырғышымен немесе ұстарамен анықтай бастаймыз. 

Егер сіз машинамен жұмыс жасасаңыз, онда шаш құрғақ болуы керек, 
ұстараны қолданған кезде шашты сумен ылғалдандыру керек. 

Өңделетін учаскенің жоғарғы шекарасы жүрекшелер мен оксипитальды 
жоғарғы нүктесінің сызығымен өтеді (ол ортаға сәл түсірілген). 

 Біз шашты бұрын қиылған оксипитальды аймақтың деңгейін ескере 
отырып кесеміз. 

Осыдан кейін біз шашты мойынға, артына кесеміз. Қысқа шаштан ұзын 
шашқа жұмсақ болу үшін шашты басқару сызығынан 2-3 см жоғары тегіс 
етіп жасау керек. Бұл жағдайда сіз тікелей және жіңішке қайшыларды 
пайдалана аласыз. 

Содан кейін париетальды аймақтың шашы саусақтармен қиылып, 
шашты сәл жұқартады. 

Қию, кесу, жұқару кезінде "жартылай бокс" шаш үлгісінде жұмыс істеу 
керек, сыртқы келбеттің барлық кемшіліктерін жасыруға тырысыңыз және 
мүмкін болса, "жартылай бокс" шаш үлгісіне дұрыс сопақ пішінді беріңіз. 
 

 
5.28-сурет. "Жартылай бокс"шаш қиюының тәсілі 

 
№ 14 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: әйелдердің негізгі шаш қию сәні. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: "әйелдердің негізгі шаш қию сәні 

"тақырыбы бойынша студенттердің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақ, қарапайым және жұқа қайшылар, 

қысқыштар, электрофен. 

"Сэссун" шаш қиюын орындау технологиясы (сурет.5.29). 
Алдымен шашты бастың жоғарғы жағынан барлық бағытта тарылту 

керек. Содан кейін оларды орталық тік бөлікпен бөліңіз. Осыдан кейін 
көлденең бөлу арқылы оксипитальды бөліктің өрімдерін бөліп алу керек. Бұл 
жағдайда екі париетальды аймақты бекітіп, оксипитальды бөлікті басқа 
көлденең бөлумен бөліңіз. 

Енді төменгі оксипитальды аймақта сіз орталық жолақты бөліп, 
тарақпен және қажетті ұзындыққа нөлдік тартумен қиюыңыз керек. 

Бұл шаш сызығы – «Сэссун» шашының барлық бөлігі. Осы кезде осы 
аймақтың шаштарын ортасынан оңға, содан кейін ортасынан солға қарай 
жылжытыңыз. Енді жоғарғы оксипитальды аймақтың шаштарын 
қысқыштардан босатыңыз, тараңыз және шашты алдыңғыға қарағанда 2 мм 
ұзын қалдырып, КП бойымен кесіңіз. 

Келесі кезеңде париеталды бөліктің шашы тарылып, содан кейін 
жарылыстар мен уақытша аймақтар үшін шашты екі тік бөлікпен бөліп алу 
керек. Содан кейін қастың астынан шашты қиыңыз. Уақытша бөліктің 
шаштарын қайтадан тарағаннан кейін, оларды қиғаш бұрышпен кесіңіз. Әрі 
қарай, бүйірлік аймақтардан тұтамдарды  соққылардың бір бөлігімен бірге 
алып, оларды тегіс өту үшін тегістеу керек. 

 

 
5.29-сурет. «Сэссун» шаш қиюын орындау схемасы . 

 
«Каскад» шаштарын жасау технологиясы (5.30 сурет). Шашты шаштың 

негізгі аймақтарына бөліп, төбе бөлігінен бақылау буымды таңдаңыз (барлық 
шаштардағы ең қысқа). 3 сондай-ақ, оған барлық шашты оксипитальды, 
содан кейін париетальды және екеуі де жоғары қарай тартады. Шашты тарту 
барлық кезде төбеге қарай 90° болып келеді. Нәтижесінде төбенің орталық 
бөлігінен дөңгелете біркелкі қабаттардың орналасуы көрінеді.  Ұштарын 
қосымша жұқарту шаш үлгісіне көлем береді.  
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5.30-сурет. «Каскад» шаш қиюын орындау схемасы. 
 

№ 15 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Балалардың негізгі шаш қию сәні. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: «балалардың негізгі шаш қию сәні» 

тақырыбы бойынша студенттердің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақ, қарапайым және жұқа қайшылар, 

қысқыштар, электрофен. 
Балалардың шаштарын туралау технологиясы (сурет.5.31). Төбе 

ортасынан оң және сол жақ қастардың сыртқы нүктелеріне дейін екі сызық 
сызып, қию керек аймақты бөліп алыңыз. Жарылысты орталық бөлікке 
тараңыз. Біз бақылау буымынан төбе бөлігінен аламыз. Шашты өзіңізге 
тартуға болмайды, оны тігінен төменге бағыттау керек. Жарылыстың ең 
жақсы ұзындығы – қасқа дейін. 

Жарылыстың сол жағын тараңыз. Сүйеніп ұзындығын соңғы сол бөлігі 
жұмыс істеңіз. Оң жақ соққыларды қиюкезінде біз сол жақ соққылармен 
бірдей әрекеттерді қайталаймыз. Содан кейін кесектің тегістігін тексеру үшін 
шашты тараңыз. 

Сол және оң жақ соққылармен біз оларды ортасында алып, олардың 
ұзындығы бойынша жалғыз екенін тексереміз. Егер жоқ болса, ұзындықты 
қиыңыз. 
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5.30-сурет. «Каскад» шаш қиюын орындау схемасы. 
 

№ 15 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Балалардың негізгі шаш қию сәні. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: «балалардың негізгі шаш қию сәні» 

тақырыбы бойынша студенттердің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақ, қарапайым және жұқа қайшылар, 

қысқыштар, электрофен. 
Балалардың шаштарын туралау технологиясы (сурет.5.31). Төбе 

ортасынан оң және сол жақ қастардың сыртқы нүктелеріне дейін екі сызық 
сызып, қию керек аймақты бөліп алыңыз. Жарылысты орталық бөлікке 
тараңыз. Біз бақылау буымынан төбе бөлігінен аламыз. Шашты өзіңізге 
тартуға болмайды, оны тігінен төменге бағыттау керек. Жарылыстың ең 
жақсы ұзындығы – қасқа дейін. 

Жарылыстың сол жағын тараңыз. Сүйеніп ұзындығын соңғы сол бөлігі 
жұмыс істеңіз. Оң жақ соққыларды қиюкезінде біз сол жақ соққылармен 
бірдей әрекеттерді қайталаймыз. Содан кейін кесектің тегістігін тексеру үшін 
шашты тараңыз. 

Сол және оң жақ соққылармен біз оларды ортасында алып, олардың 
ұзындығы бойынша жалғыз екенін тексереміз. Егер жоқ болса, ұзындықты 
қиыңыз. 

 
 
А. бастың бүкіл бетіндегі шаш тұтамының ұзындығын туралау. 
B. шаш қиюдың схемасы. 

 
5.31- сурет. Балалардың шаштарын қию 

 
«Шаршы» шаш қиюды орындау технологиясы (сурет.5.32). 
Қиюды бастамас бұрын,шаш екі құрылғыға бөлінеді: тік, көлденең. 

Шаш қию оксипиталды бөліктен басталады. Ұзындықты анықтағаннан кейін 
біз  бақылау буымын  кесеміз. «Шаршы» шашты нөлдік тартумен жасалады, 
яғни тұтам басына ешқандай бұрышсыз таралады. Келесі өрімдерді көлденең 
бөліктермен 1 см-ден кейін тараңыз, әр келесі тұтам алдыңғы қатарға 
таралып, бір сызықпен қиылады. 

Бас сызығына жетіп, шашты көлденең бөліктермен бірдей етіп тараңыз. 
Бастың төбесіндегі шашты бөлек бөліп, шашты сол және оң жағына тарақтап, 
қиып тастау керек, тіпті КП. 

Симметрияны тексеру үшін алдыңғы шашты иектің астына қосыңыз 
немесе бетіңізге тараңыз. 

Уақытша және оксипитальды шашты оң және сол жақтан тараңыз және 
артқы жағынан ортаға қосыңыз-осылайша сіз өрімдердің  ұзындығы бірдей 
екенін тексере аласыз. 
 

 
5.32-сурет. «Шаршы» шаш қиюды орындау схемасы. 

 
№ 16 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: шашты тарақпен электрофенмен сәндеу. 
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Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: білім алушыларда "тарақтардың 
көмегімен электрофенмен шашты сәндеу" тақырыбы бойынша тәжірибелік 
дағдыларды қалыптастыру. 

Құралдар мен құрылғылар: тарақтар (брашинг, бомбаж), электрофен, 
қысқыштар. 

Жұмсалатын материалдар: қалау құралдары. 
Орындау технологиясы (сурет.5.33).Таза шашты сәндеу агентімен 

өңдейміз. Шашты аймақтарға бөліңіз. Бос оксипиталды аймақты 
қалдырыңыз, қалғанын қысқыштармен бекітіңіз. Шаш кептіргішті орташа 
жылдамдық пен орташа температураға ауыстырыңыз. Шашты бүкіл 
ұзындығы бойынша оңға қарай щеткамен тарай отырып, оксипитальды 
аймақты сәндеуді бастаңыз. 

 

 
 

5.33-сурет. Электрофенді қолдану әдістері 
 
№ 17 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Электр қысқыштарымен шашты сәндеу. 
 Тəжірибелік жұмыс мақсаты: оқушыларға Тәжірибелік іскерліктер 

оқушылардың тақырып бойынша электрқысқыштардың көмегімен шаш 
сәндеу». 

Құралдар мен құрылғылар: тарақ, электр қысқыштар, қысқыштар. 
Қолданылатын материалдар: шаш сәндеу құралдары. 
Орындау технологиясы (сурет.5.34). Шашты аймақтарға бөліңіз. Желке 

тұсындағы шаш тұтамын тарақпен бөліңіз. Элоктро қысқыштармен шаш 
түбін бөліп алыңыз. Шаш тұтамын электро қысқыш және қысқышпен 
қыздырып, электро қысқышты ұзындығы бойынша шаш тұтамына қыстырып 
алып,  шашты қысқышқа ораймыз. 

Экспозиция уақыты 20-30 сек. Содан кейін электрлік қысқыштарды 
бұйрадан абайлап шығару керек. Бас терісінің күйіп кетуіне жол бермеу үшін 
электр қысқыштарын теріге жақын жақындатпау керек. Электрлік 
қысқыштардың көмегімен бұралу бағыты болашақ шаштың қалаған 
нәтижесімен анықталады. Бұйраларды алғаннан кейін сіз соңғы сәндеуді 
бастай аласыз. 
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Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: білім алушыларда "тарақтардың 
көмегімен электрофенмен шашты сәндеу" тақырыбы бойынша тәжірибелік 
дағдыларды қалыптастыру. 

Құралдар мен құрылғылар: тарақтар (брашинг, бомбаж), электрофен, 
қысқыштар. 

Жұмсалатын материалдар: қалау құралдары. 
Орындау технологиясы (сурет.5.33).Таза шашты сәндеу агентімен 

өңдейміз. Шашты аймақтарға бөліңіз. Бос оксипиталды аймақты 
қалдырыңыз, қалғанын қысқыштармен бекітіңіз. Шаш кептіргішті орташа 
жылдамдық пен орташа температураға ауыстырыңыз. Шашты бүкіл 
ұзындығы бойынша оңға қарай щеткамен тарай отырып, оксипитальды 
аймақты сәндеуді бастаңыз. 

 

 
 

5.33-сурет. Электрофенді қолдану әдістері 
 
№ 17 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: Электр қысқыштарымен шашты сәндеу. 
 Тəжірибелік жұмыс мақсаты: оқушыларға Тәжірибелік іскерліктер 

оқушылардың тақырып бойынша электрқысқыштардың көмегімен шаш 
сәндеу». 

Құралдар мен құрылғылар: тарақ, электр қысқыштар, қысқыштар. 
Қолданылатын материалдар: шаш сәндеу құралдары. 
Орындау технологиясы (сурет.5.34). Шашты аймақтарға бөліңіз. Желке 

тұсындағы шаш тұтамын тарақпен бөліңіз. Элоктро қысқыштармен шаш 
түбін бөліп алыңыз. Шаш тұтамын электро қысқыш және қысқышпен 
қыздырып, электро қысқышты ұзындығы бойынша шаш тұтамына қыстырып 
алып,  шашты қысқышқа ораймыз. 

Экспозиция уақыты 20-30 сек. Содан кейін электрлік қысқыштарды 
бұйрадан абайлап шығару керек. Бас терісінің күйіп кетуіне жол бермеу үшін 
электр қысқыштарын теріге жақын жақындатпау керек. Электрлік 
қысқыштардың көмегімен бұралу бағыты болашақ шаштың қалаған 
нәтижесімен анықталады. Бұйраларды алғаннан кейін сіз соңғы сәндеуді 
бастай аласыз. 

 
5.34-сурет. Шашты электр таяқшаларымен бұйралау тәсілдері 

 
Бұл жағдайда шаштың ұштарын қолдануға болады. Үлкен тұрақтылық 

үшін шашты лакпен бекіту керек. 
 
№ 18 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: аралас шашты сәндеу. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: білім алушыларда «аралас шаш 

сәндеу» тақырыбы бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақтар, қысқыштар. 
Жұмсалатын материалдар: қалау құралдары. 
Орындау технологиясы (сурет.5.35). Суық сәндеуді таза шашқа жасау 

керек, оған көп мөлшерде сәндеу өнімдерін енгізу керек. Ылғал шашты тегіс 
тарақтап, сәндеу құралын толқынның түбіне сүрту керек, өйткені ол 
өндірілген кезде ол тұтамдарға біркелкі бөлінеді. Тарақтың басында тарақ 
(шаш тамырлары), оңнан солға қарай бастапқы доғаны шығаруды бастаңыз, 
ал қолдың ортаңғы саусағы шаштан тікелей тарақтың артында үнемі сырғып 
тұрады. 

Бастапқы толқынның қажетті енін жасағаннан кейін, алынған 
толқынды ұстап тұру үшін ортаңғы саусақты басына мықтап басыңыз. 
Осыдан кейін, тарақ толқынын сол жаққа, шамамен 2 см алға қойып, 
саусағыңызды тарақ пен ортаңғы саусақтың арасына оңай басып, олардың 
арасында 0,5 см қашықтық қалуы үшін қойыңыз.толқынның сынуы астында 
жатқан барлық шаш тарақпен мұқият ұсталып, жаңа бағытта салынғанына 
көз жеткізу керек. 

 
5.35 –сурет. Суық шаш сәндеуді орындау 
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Содан кейін қолмен ауысуды жасаңыз. Ортаңғы саусағыңызбен жаңа 
толқын доғасын сәл басып, тарақпен шашты бастапқы бағытта шамамен 2 см 
қашықтықта қойыңыз және ортаңғы саусағыңыздан қысқа қашықтықта 
шашты сұқ саусағыңызбен қайтадан басыңыз. 

Бұдан кейін сыну, толқын доғасы және саусақтардың дәйекті ауысуы 
пайда болады. Осылайша, толқынның өндірісін шаштың соңына дейін 
қайталаңыз. Толқындардың шыңдарын қысқыштармен бекітіңіз. Толқындар 
пайда болғаннан кейін шашты электрофенмен құрғатыңыз, дайын шашты 
тарамаңыз. 

 
№ 19 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: негізгі шаш үлгілері. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: білім алушыларда "негізгі шаш 

үлгілері"тақырыбы бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақтар (аралас, құйрығымен және 

тарақпен), қысқыштар, электр қысқыштар. 
Жұмсалатын материалдар: қалау құралдары, түйреуіштер, шаш 

қыстырғыштар, Білікше. 
Орындау технолгиясы. Ролик-бұл шаш, таралған және цилиндр тәрізді 

байламға бұралған. Ролик әдетте валиике қойылады. Таза шашты екі 
жағынан "роликке" бұрап, оны шаш қыстырғыштарымен бекітіңіз, шетінен 
түйреуіштермен қатайтыңыз. Роликтің көлемі үшін шаш шиньонын 
қолдануға болады. Қалған шашты құйрыққа, бұйраларға салуға болады 
немесе шашты артқы жағынан бастың артқы жағындағы роликке орап, үстіне 
түйреуіштермен бекітуге болады (5.36 сурет). 

 

 
5.36-сурет. Білікшені жобалау нұсқалары. 

 
Орындау технологиясы ( 5.37сурет ). "Баббетта" кез-келген 

ұзындықтағы шашта жасауға болады, бастысы – оксипитальды шаштың 
ұзындығы 20 см-ден кем емес.өте ұзын шаштармен роликті шаш 
ұзындығының ортасына қоюға болады, шашты ортасынан қабыққа бұрап, 
шаштың ұштарын орап немесе сақинаға салуға болады. Соңғы нұсқада бос 
шаштар кесіліп, бүкіл ұзындығы бойынша тегістеледі және шаштың түсі 
үшін кішкентай шаштармен бекітіліп, қажетті бұйраға салынады. Төменгі 
оксипитальды аймақтың шаш ұзындығының жетіспеушілігімен қабықты 
жоғары етіп жасауға болады(жоғарғы оксипитальды аймақта жасалады) және 
шаштың жетіспейтін ұзындығын бос қалдыруға болады. 
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Содан кейін қолмен ауысуды жасаңыз. Ортаңғы саусағыңызбен жаңа 
толқын доғасын сәл басып, тарақпен шашты бастапқы бағытта шамамен 2 см 
қашықтықта қойыңыз және ортаңғы саусағыңыздан қысқа қашықтықта 
шашты сұқ саусағыңызбен қайтадан басыңыз. 

Бұдан кейін сыну, толқын доғасы және саусақтардың дәйекті ауысуы 
пайда болады. Осылайша, толқынның өндірісін шаштың соңына дейін 
қайталаңыз. Толқындардың шыңдарын қысқыштармен бекітіңіз. Толқындар 
пайда болғаннан кейін шашты электрофенмен құрғатыңыз, дайын шашты 
тарамаңыз. 

 
№ 19 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: негізгі шаш үлгілері. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: білім алушыларда "негізгі шаш 

үлгілері"тақырыбы бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақтар (аралас, құйрығымен және 

тарақпен), қысқыштар, электр қысқыштар. 
Жұмсалатын материалдар: қалау құралдары, түйреуіштер, шаш 

қыстырғыштар, Білікше. 
Орындау технолгиясы. Ролик-бұл шаш, таралған және цилиндр тәрізді 

байламға бұралған. Ролик әдетте валиике қойылады. Таза шашты екі 
жағынан "роликке" бұрап, оны шаш қыстырғыштарымен бекітіңіз, шетінен 
түйреуіштермен қатайтыңыз. Роликтің көлемі үшін шаш шиньонын 
қолдануға болады. Қалған шашты құйрыққа, бұйраларға салуға болады 
немесе шашты артқы жағынан бастың артқы жағындағы роликке орап, үстіне 
түйреуіштермен бекітуге болады (5.36 сурет). 

 

 
5.36-сурет. Білікшені жобалау нұсқалары. 

 
Орындау технологиясы ( 5.37сурет ). "Баббетта" кез-келген 

ұзындықтағы шашта жасауға болады, бастысы – оксипитальды шаштың 
ұзындығы 20 см-ден кем емес.өте ұзын шаштармен роликті шаш 
ұзындығының ортасына қоюға болады, шашты ортасынан қабыққа бұрап, 
шаштың ұштарын орап немесе сақинаға салуға болады. Соңғы нұсқада бос 
шаштар кесіліп, бүкіл ұзындығы бойынша тегістеледі және шаштың түсі 
үшін кішкентай шаштармен бекітіліп, қажетті бұйраға салынады. Төменгі 
оксипитальды аймақтың шаш ұзындығының жетіспеушілігімен қабықты 
жоғары етіп жасауға болады(жоғарғы оксипитальды аймақта жасалады) және 
шаштың жетіспейтін ұзындығын бос қалдыруға болады. 

 
5.37-сурет. "Баббет" орындау нұсқалары. 

 
№ 20 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: бірінші топтағы бояғыштар. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: білім алушыларда "бірінші топтың 

бояғыштары" тақырыбы бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақтар, қысқыштар, тостағандар, 

щеткалар, қолғаптар. 
Тұтынылатын материалдар: ағартқыш ұнтақ, тотықтырғыш, мақта 

дискілері. 
Орындау технологиясы: бояуды дайындау ағартатын ұнтақтың белгілі 

бір мөлшерін белгілі бір %оксидтің қажетті мөлшерімен араластырудан 
тұрады. Компоненттер ыдысқа біркелкі масса алынғанша щеткамен 
араластырылады. Шашты тарау және шаш жамылғысын бөліктерге бөлу. 
Шашты төрт бөлікке бөлген жөн; бөліктер бір ‒ біріне перпендикуляр, 
олардың қиылысу орны бастың оксипитальды бөлігінде (тәжде) орналасқан. 
Сондай-ақ, шашты бір-бірінен екінші құлаққа бөлуге болады, бірақ соңғы 
нұсқа аз ыңғайлы, өйткені шаштың өрімдерін кішкене жерлерде өңдеу оңай. 

Жағу шаш күші негізді ағартатын жүйе бар құрам. Шашты біркелкі 
бояу үшін бояуды мүмкіндігінше тез қолдану керек. Бұл қажет, өйткені 
композиция бір уақытта бүкіл басынан жуылады және біртіндеп, аудандарда 
қолданылады. 

Композицияны бастың артқы жағынан шашқа жағу ұсынылады. 
Композиция алдымен бір құлақтан екінші құлаққа дейін әр түрлі бағытта, 
содан кейін оксипитальды бөлікте бөліну аймағында қолданылады. Әрі 
қарай, шаштың тұтамдары екі бөліктің қиылысында тәжде өңделеді. 
Тұтамның негізі биіктігі 2,5 - 3 см болатын үшбұрыш түрінде болуы мүмкін. 

Тарақ шаштың қажетті бөлігін бір жағынан бөлуден бөліп, оны бір 
қолмен ұстап, жоғары көтереді. Тарақ бұл тұтамды бір уақытта тарақтап, 
бөлудің екінші жағына ауыстырады. Осыдан кейін бояғыш шашқа 
бұрынғыдай қолданылады. Келесі жолды алдыңғы қатарға параллель бөліп, 
композициямен өңдеу керек. Және шаштың шекарасына дейін осылай 
жалғасады. Есіңізде болсын, мойын мен самайдағы бума шашты бірден бояу 
ұсынылмайды, өйткені олар жұқа және басқаларға қарағанда жеңілірек 
болуы мүмкін. 
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№ 21 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: екінші топтағы бояғыштар. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: білім алушыларда "екінші топтың 

бояғыштары" тақырыбы бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақтар, қысқыштар, тостағандар, 

щеткалар, қолғаптар. 
Тұтынылатын материалдар: екінші топтағы бояғыш, тотықтырғыш, 

мақта тампондары. 
Орындау технологиясы. Бояуды дайындау белгілі бір мөлшерде кремді 

бояуды белгілі бір оксиданттың қажетті мөлшерімен араластырудан тұрады. 
Компоненттер ыдысқа біркелкі масса алынғанша щеткамен араластырылады. 

Бояғыш жуудан 2-3 күн өткен соң құрғақ шашқа қолданылады. Бояу тік 
немесе көлденең бөлімдерде қолданылуы керек, оксипитальды аймақтан 
бастап, тамырдан 2-4 см қашықтықта, бастапқы бояу кезінде. Бояу үшін 
бөлінген тұтамдар қалың болмауы керек. Бояу щеткамен тұтамға 
қолданылады. Экспозиция уақыты мен қосымша жылуды пайдалану бояғыш 
өндірушіге және жеке жағдайларға байланысты. 

Өскен шашты екінші рет бояған кезде процедура келесідей 
орындалады: алдымен бояу шаштың өсіп кеткен тамырларына қолданылады. 
Айырмашылық аз байқалуы үшін бірдей бояуды қолдану ұсынылады. 

Эмульсия қажетті түске жеткенде жүзеге асырылады: шашқа аз 
мөлшерде жылы су жағылады, сәл көбіктенеді және шаштың бүкіл 
ұзындығына таратылады, ал CFRP-де массаж қозғалыстары жасалады. Бұл 
бас терісінен бояуды оңай алып тастауға және шашты жылтыратуға 
мүмкіндік береді. 

 
№ 22 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: үшінші топтың бояғыштары. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: "үшінші топтың бояғыштары" 

тақырыбы бойынша білім алушыларда Тәжірибелік дағдыларды 
қалыптастыру. 

Құралдар мен құрылғылар: тарақтар, қысқыштар, тостағандар, 
щеткалар, қолғаптар. 

Тұтынылатын материалдар: үшінші топтағы бояғыш, тотықтырғыш. 
Орындау технологиясы. Шашты сусабынмен кондиционерді қолданбай 

жуыңыз. Шашты 3 бөлікке бөліңіз. Мұны істеу үшін біз құлақтан құлаққа 
және маңдайдан төбеге дейін бөлеміз. Біз төменгі-оксипиталды аймақта бір 
буманы алып, оны тамырдан ұшына дейін бояумен жаба бастаймыз. Мұнда 
шоғырлану және нақты және тез әрекет ету маңызды. Бастың бояуы 15 минут 
ішінде жасалғаны жөн. Үшінші топтың барлық бояғыштары таза, дымқыл 
шашқа, щеткамен қолданылады, оларды бүкіл ұзындығы бойынша тарайды. 
Сол схемаға сәйкес қалған екі шаш аймағын бояймыз. 

Бояу шашқа толығымен жағылғаннан кейін, бояу барлық шаштарға 
біркелкі таралуы үшін оларды мұқият уқалау керек. 
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№ 21 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: екінші топтағы бояғыштар. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: білім алушыларда "екінші топтың 

бояғыштары" тақырыбы бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақтар, қысқыштар, тостағандар, 

щеткалар, қолғаптар. 
Тұтынылатын материалдар: екінші топтағы бояғыш, тотықтырғыш, 

мақта тампондары. 
Орындау технологиясы. Бояуды дайындау белгілі бір мөлшерде кремді 

бояуды белгілі бір оксиданттың қажетті мөлшерімен араластырудан тұрады. 
Компоненттер ыдысқа біркелкі масса алынғанша щеткамен араластырылады. 

Бояғыш жуудан 2-3 күн өткен соң құрғақ шашқа қолданылады. Бояу тік 
немесе көлденең бөлімдерде қолданылуы керек, оксипитальды аймақтан 
бастап, тамырдан 2-4 см қашықтықта, бастапқы бояу кезінде. Бояу үшін 
бөлінген тұтамдар қалың болмауы керек. Бояу щеткамен тұтамға 
қолданылады. Экспозиция уақыты мен қосымша жылуды пайдалану бояғыш 
өндірушіге және жеке жағдайларға байланысты. 

Өскен шашты екінші рет бояған кезде процедура келесідей 
орындалады: алдымен бояу шаштың өсіп кеткен тамырларына қолданылады. 
Айырмашылық аз байқалуы үшін бірдей бояуды қолдану ұсынылады. 

Эмульсия қажетті түске жеткенде жүзеге асырылады: шашқа аз 
мөлшерде жылы су жағылады, сәл көбіктенеді және шаштың бүкіл 
ұзындығына таратылады, ал CFRP-де массаж қозғалыстары жасалады. Бұл 
бас терісінен бояуды оңай алып тастауға және шашты жылтыратуға 
мүмкіндік береді. 

 
№ 22 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: үшінші топтың бояғыштары. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: "үшінші топтың бояғыштары" 

тақырыбы бойынша білім алушыларда Тәжірибелік дағдыларды 
қалыптастыру. 

Құралдар мен құрылғылар: тарақтар, қысқыштар, тостағандар, 
щеткалар, қолғаптар. 

Тұтынылатын материалдар: үшінші топтағы бояғыш, тотықтырғыш. 
Орындау технологиясы. Шашты сусабынмен кондиционерді қолданбай 

жуыңыз. Шашты 3 бөлікке бөліңіз. Мұны істеу үшін біз құлақтан құлаққа 
және маңдайдан төбеге дейін бөлеміз. Біз төменгі-оксипиталды аймақта бір 
буманы алып, оны тамырдан ұшына дейін бояумен жаба бастаймыз. Мұнда 
шоғырлану және нақты және тез әрекет ету маңызды. Бастың бояуы 15 минут 
ішінде жасалғаны жөн. Үшінші топтың барлық бояғыштары таза, дымқыл 
шашқа, щеткамен қолданылады, оларды бүкіл ұзындығы бойынша тарайды. 
Сол схемаға сәйкес қалған екі шаш аймағын бояймыз. 

Бояу шашқа толығымен жағылғаннан кейін, бояу барлық шаштарға 
біркелкі таралуы үшін оларды мұқият уқалау керек. 

Содан кейін шашты бір байламға жинап, бояу уақытына қалдыру керек. 
Үшінші топтағы бояудың әсер ету уақыты әр түрлі болуы мүмкін, 10-нан 40 
минутқа дейін. Бояуды жуар алдында шашты аздап шайып, эмульдеу керек, 
сондықтан бояу аздап көбіктеніп, шашқа жақсырақ бекітіледі. 

Бояуды көп мөлшерде сумен жуып, соңында кондиционермен өңдеу 
керек. 

 
№ 23 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыстың тақырыбы: Төртінші топтың бояғыштары. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: білім алушыларда "төртінші 

топтың бояғыштары" тақырыбы бойынша Тәжірибелік дағдыларды 
қалыптастыру. 

Құралдар мен құрылғылар: тарақтар, қысқыштар, тостағандар, 
щеткалар,қолғаптар. 

Тұтынылатын материалдар: төртінші топтың бояуы(қына), ыстық су. 
Орындау технологиясы: шашымды жуып, құрғатыңыз.Хнаны ыстық 

сумен толтырыңыз, біртекті масса алынғанша араластырыңыз. Қылшықтың 
көмегімен бояуды бастың оксипитальды бөлігіне, содан кейін уақытша 
бөліктерге және париетальды бөлікке біркелкі жағыңыз. Бояудан кейін біз 
басымызға жылыту қалпақшасын қойдық. Бояу уақыты 60 минуттан 2,5 
сағатқа дейін. Уақыт өткеннен кейін боялған шашты жылы сумен жақсылап 
шайыңыз. 

 
№ 24 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: шашты орау технологиясы. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: білім алушыларда "шашты орау 

технологиясы" тақырыбы бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. 
Құралдар мен құрылғылар: тарақтар, қысқыштар, тостағандар, 

аппликаторлар, қолғаптар, коклюшкалар, жылытқыш қалпақ. 
Жұмсалатын материалдар: химиялық құрамы, бекітуге арналған құрал, 

химиялық бұйралауға арналған қағаз. 
Классикалық тік химиялық бұйраны орындау технологиясы (сурет. 

5.38): клиенттің аллергиялық реакциясына тест жүргіземіз, егер қызару және 
ісіну болмаса, коклюшкаларды бұрауға кірісеміз. Әдетте, химиялық бұйралау 
шашқа кондиционерсіз жасалады. Шашты бастың ортаңғы желке тұсы 
аймағынан бастаңыз. Жоғарғы жағында көлденең бөлікпен жұқа шаш 
тұтамын таңдап, оны коклюшкаға ораңыз. Шаш тұтамының бұралуы 
алдыңғы коклюшка қатысты қарама-қарсы бағытта жасалады. 
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5.38-сурет. Классикалық тік химиялық бұйралауды орындау схемасы 
 

Классикалық тік химиялық бұйралауды орындау кезінде шашты 
коклюшкаға орау тәртібі: ортаңғы желке тұсындағы аймақ, бүйірлік желке 
тұсы аймақтары, төбе аймағы, самай аймақтары. 

Классикалық көлденең химиялық бұйралауды орындау технологиясы 
(сурет. 5.39). Басыңызды аймақтарға бөліңіз. Құлақтан құлаққа төбе аймағы 
арқылы бөліңіз, шаш өсуінің шетінен коклюшканың еніне тең болуы керек. 
Келесі бөлуді құлақтан құлаққа дейін жүргізіңіз. Орталық тік айырым 
бойынша бір айырымнан екіншісіне дейінгі қашықтық коклюшканың 
шамасына тең болуы тиіс. 

 

 
 

5.39-сурет. Классикалық тік химиялық бұйралауды орындау схемасы 
 
Шашты коклюшкалар  арқылы бұйралау.  Тік бөліктермен аймақтың 

ортасында жұқа шашты таңдап, оны коклюшкаға ораңыз. Орауға арналған 
келесі шаш тұтамы-бұралған болуы керек. Шаш тұтамының бұралуы 
алдыңғы коклюшке қатысты қарама-қарсы бағытта жасалады. Сондықтан 
бүкіл аймақты бір, содан кейін басқа бағытта бұраңыз. Алдыңғы аймақты 
бұрағаннан кейін біз келесі аймаққа өтеміз және т.б. 

Бұйралағаннан кейін, тері қорғаныс кремімен майланады, бұл терінің 
тітіркенуіне жол бермейді және бұралған коклюштің шеңберге мақта жүнін 
қояды, бұл композицияның бет пен мойынға ағып кетуіне жол бермейді. 
Композицияны аппликатормен төменгі желке тұсы аймағынан бастап, содан 
кейін төбе аймағына және соңында самай аймақтарына жағыңыз. 
Композицияны тез арада қолдану керек, әр бұралған өрімді жақсылап 
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5.38-сурет. Классикалық тік химиялық бұйралауды орындау схемасы 
 

Классикалық тік химиялық бұйралауды орындау кезінде шашты 
коклюшкаға орау тәртібі: ортаңғы желке тұсындағы аймақ, бүйірлік желке 
тұсы аймақтары, төбе аймағы, самай аймақтары. 

Классикалық көлденең химиялық бұйралауды орындау технологиясы 
(сурет. 5.39). Басыңызды аймақтарға бөліңіз. Құлақтан құлаққа төбе аймағы 
арқылы бөліңіз, шаш өсуінің шетінен коклюшканың еніне тең болуы керек. 
Келесі бөлуді құлақтан құлаққа дейін жүргізіңіз. Орталық тік айырым 
бойынша бір айырымнан екіншісіне дейінгі қашықтық коклюшканың 
шамасына тең болуы тиіс. 

 

 
 

5.39-сурет. Классикалық тік химиялық бұйралауды орындау схемасы 
 
Шашты коклюшкалар  арқылы бұйралау.  Тік бөліктермен аймақтың 

ортасында жұқа шашты таңдап, оны коклюшкаға ораңыз. Орауға арналған 
келесі шаш тұтамы-бұралған болуы керек. Шаш тұтамының бұралуы 
алдыңғы коклюшке қатысты қарама-қарсы бағытта жасалады. Сондықтан 
бүкіл аймақты бір, содан кейін басқа бағытта бұраңыз. Алдыңғы аймақты 
бұрағаннан кейін біз келесі аймаққа өтеміз және т.б. 

Бұйралағаннан кейін, тері қорғаныс кремімен майланады, бұл терінің 
тітіркенуіне жол бермейді және бұралған коклюштің шеңберге мақта жүнін 
қояды, бұл композицияның бет пен мойынға ағып кетуіне жол бермейді. 
Композицияны аппликатормен төменгі желке тұсы аймағынан бастап, содан 
кейін төбе аймағына және соңында самай аймақтарына жағыңыз. 
Композицияны тез арада қолдану керек, әр бұралған өрімді жақсылап 

сулаңыз. Осыдан кейін басына жылыту қалпақ киіледі. Композицияны ұстау 
уақыты нұсқаулықта көрсетілген. 

Композицияның әсерінен шамамен 5 минут бұрын бұйраның сапасы 
тексеріледі. Ол үшін  қалпақ алынады және әртүрлі жерлерде бір коклюштен 
соңына дейін айналмайды. Егер бұйралау коклюшка диаметріне сәйкес келсе, 
онда бұйралау жоғары сапалы болып шықты, егер бұйралау серпімді емес 
болса, онда композицияның шашқа әсер ету уақытын 5 минуттан аспайтын 
уақытқа ұзартуға болады. 

Уақыт өткеннен кейін қалпақ алынады, мақтадан бұрау алынады және 
түктері коклющкаларды шешпей, мүмкіндігінше 5 минут жылы сумен 
жуылады. Шаюдан кейін шашты шаштан артық ылғалды кетіру үшін 
сүлгімен сүртеді және шашқа екінші аппликатормен бекіту қолданылады. 
Шашқа бекіту уақыты 5-10 минутты құрайды. 

Уақыт өткеннен кейін, коклюшкалар бұралып, қалған түзету шаштың 
ұштарында тағы 5 минутқа қолданылады. Содан кейін шашты жылы сумен 
және кондиционермен жуады. Қажет болған жағдайда екінші рет қайталайды. 

 
№ 25 Тəжірибелік жұмыс. 
Жұмыс тақырыбы: түбір химиялық бұйралауды орындау. 
Тəжірибелік жұмыстың мақсаты: білім алушыларда "түбірлі 

химиялық бұйралау" тақырыбы бойынша тәжірибелік дағдыларды 
қалыптастыру. 

Құралдар мен құрылғылар: тарақтар, қысқыштар, аппликаторлар, 
қолғаптар, коклюшкалар, жылытқыш қалпақ. 

Жұмсалатын материалдар: химиялық құрамы, бекітуге арналған құрал. 
Екі коклюшка шашты радикалды химиялық бұйралау технологиясы 

(сурет.5.40): шаш тұтамы көлденең бөліктермен ерекшеленеді, олар ыңғайлы 
жерден бұрала бастайды (желке тұсы немесе жоғарғы төбе аймақтан мойынға 
қарай). Шаш тұтамы жоғары қарай тартылып, ұшынан бір ши таяқшаларына 
бұралған. Содан кейін, тамырға 7-10 см жетпей (жалпы ұзындығына 
байланысты), шаш тұтамының ішкі жағына кіші диаметрлі екінші ши 
таяқшасы ауыстырылып, екі ши таяқшаға орауды жалғастырыңыз.  Өте үлкен 
табиғи бұйрасы бар,ұштары тығыз орналасқандай әсерде боласыз . 

 
5.40 ‒ сурет. Түбірлі химиялық бұйралауды орындау схемасы 
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар: 
 
1.Шаштың құрылымы туралы айтып беріңіз. 
2.Шаштың физикалық қасиеттері туралы айтып беріңіз. 
3.Шашты жуудың мақсаттары мен әдістерін тізімдеңіз. 
4.Бас массажының технологиясын сипаттаңыз. 
5.Шашты қию операциясына анықтама беріңіз. 
6. Шаш қиюдың қандай түрлері мен түрлерін білесіз? 
7. Бұл кереғар қию ма? 
8. Қарапайым, негізгі, модельдеу шаштарын анықтаңыз. 
9."Жоқ" мәліметтерін орындау технологиясы өңдеу отасынан қалай 

ерекшеленетінін айтыңыз. 
10. Сіз жұқарудың қандай түрлерін білесіз? Олар қандай жағдайда 

қолданылады? Бұл жағдайда қандай құралдар қолданылады? 
11.Шаш тұтамының бүкіл ұзындығы бойынша жұқару техникасын 

сипаттаңыз. 
12.Жиек дегеніміз не? Сіз қандай жиектерді білесіз? 
13. Көмкерме кекілдердің түрлерін атаңыз. 
14.Саусақтарға түсіру дегеніміз не? Қандай шаштарда қолданылады? 
15. Шаш қиюдың қандай әдістерін білесіз? Әр әдіске анықтама беріңіз. 
16.Сіз қандай негізгі шаш қиюды білесіз? 
17.Сіз сәндеудің қандай түрлерін білесіз? 
18.Шашты электро шаш кептіргішпен қалай сәндеу керек? 
19.Бұйраларды анықтаңыз? 
20. Аралас сәндеу дегеніміз не? 
21. Шаш элементтері. 
22. Тарақ және түтіккен шаш дегеніміз не? Бұл операциялар несімен 

ерекшеленеді? 
23.Шаштараздарда бояғыштардың қандай топтары қолданылады? 
24.Бірінші топтың бояғыштары шашқа қандай әсер етеді? 
25.Бояғыштардың екінші тобына сипаттама беріңіз? 
26.Бастапқы және қайталама түстер дегеніміз не? 
27.Үшінші топтағы бояғыштардың қандай түрлері бар? 
28..Бояғыштардың төртінші тобына қандай бояулар жатады? 
29. Бұйралау кезінде шаштың ішінде болатын физикалық және 

химиялық процестерді сипаттаңыз. 
30.Тікелей жанама әдістермен тұрақты технологиялық процестерді 

сипаттаңыз. 
31. Сіз ши таяқшаларымен жасайтын қандай шаш сәндеу түрлерін 

білесіз? 
32. Базальды бұйраның артықшылықтары? 
33. Химиялық шаш бұйралау кезіндегі әрекеттер тізбегі. 
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Өзіндік бақылауға арналған сұрақтар: 
 
1.Шаштың құрылымы туралы айтып беріңіз. 
2.Шаштың физикалық қасиеттері туралы айтып беріңіз. 
3.Шашты жуудың мақсаттары мен әдістерін тізімдеңіз. 
4.Бас массажының технологиясын сипаттаңыз. 
5.Шашты қию операциясына анықтама беріңіз. 
6. Шаш қиюдың қандай түрлері мен түрлерін білесіз? 
7. Бұл кереғар қию ма? 
8. Қарапайым, негізгі, модельдеу шаштарын анықтаңыз. 
9."Жоқ" мәліметтерін орындау технологиясы өңдеу отасынан қалай 

ерекшеленетінін айтыңыз. 
10. Сіз жұқарудың қандай түрлерін білесіз? Олар қандай жағдайда 

қолданылады? Бұл жағдайда қандай құралдар қолданылады? 
11.Шаш тұтамының бүкіл ұзындығы бойынша жұқару техникасын 

сипаттаңыз. 
12.Жиек дегеніміз не? Сіз қандай жиектерді білесіз? 
13. Көмкерме кекілдердің түрлерін атаңыз. 
14.Саусақтарға түсіру дегеніміз не? Қандай шаштарда қолданылады? 
15. Шаш қиюдың қандай әдістерін білесіз? Әр әдіске анықтама беріңіз. 
16.Сіз қандай негізгі шаш қиюды білесіз? 
17.Сіз сәндеудің қандай түрлерін білесіз? 
18.Шашты электро шаш кептіргішпен қалай сәндеу керек? 
19.Бұйраларды анықтаңыз? 
20. Аралас сәндеу дегеніміз не? 
21. Шаш элементтері. 
22. Тарақ және түтіккен шаш дегеніміз не? Бұл операциялар несімен 

ерекшеленеді? 
23.Шаштараздарда бояғыштардың қандай топтары қолданылады? 
24.Бірінші топтың бояғыштары шашқа қандай әсер етеді? 
25.Бояғыштардың екінші тобына сипаттама беріңіз? 
26.Бастапқы және қайталама түстер дегеніміз не? 
27.Үшінші топтағы бояғыштардың қандай түрлері бар? 
28..Бояғыштардың төртінші тобына қандай бояулар жатады? 
29. Бұйралау кезінде шаштың ішінде болатын физикалық және 

химиялық процестерді сипаттаңыз. 
30.Тікелей жанама әдістермен тұрақты технологиялық процестерді 

сипаттаңыз. 
31. Сіз ши таяқшаларымен жасайтын қандай шаш сәндеу түрлерін 

білесіз? 
32. Базальды бұйраның артықшылықтары? 
33. Химиялық шаш бұйралау кезіндегі әрекеттер тізбегі. 
 

  

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша дереккөздердің жазбалары: 
 
1. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи   и волос: учеб.пособие для 

нач.проф.образования \ Е.А. Соколова – М.: Издательский центр «Академия», 
2010. – 176 с. 

2. Полина Юрченко. Колористика. Формула успеха. Учебное пособие. 
– К., 2008 – 88 с. 

3. Парикмахерское искусство \ Харьков: Фолио; Ростовн\ Д – 2000. – 
464 с. 

4. Школа красоты: Учебное пособие для будущих парикмахеров, 
косметологов, стилистов и визажистов – М.: КРОН-ПРЕСС, 1999. – 384 с.  

5. Первая книга домашнего парикмахера \ авт.- сост. З. Марина, 
Т.Барышникова, Е. Голубева. – М.: Эксмо, 2009. – 752 с.: ил. 

 
Қысқаша қорытынды 
 
Бөлімді оқып үйрену үшін студенттер негізгі: ерлер, әйелдер, балалар 

шаш үлгілерін орындайды. Брашинг және бомбаж шашты сәндеу техникасын 
меңгерген, сондай-ақ электро шаш қыстырғыштардың көмегімен ыстық шаш 
сәндеуді орындайды. Негізгі шаш үлгілерін жасау техникасын меңгерген. 

1,2,3,4 топтағы бояғыштармен шашты бояу әдісін қолданады. Ұзын 
шашқа классикалық, базальді және химиялық бұйралауды орындайды. 
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6 - БӨЛІМ. КƏСІБИ ЭТИКА ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖƏНЕ КЕЛУШІЛЕРГЕ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МƏДЕНИЕТІ 

Оқу мақсаттары 
Осы модульден өткеннен кейін сіз орындай аласыз: 
- Қызмет көрсету саласы қызметкерлерінің еңбек мәдениетін
сақтау;
- Сервистің этикалық мәдениетін сақтау;
- Қызметтің эстетикалық мәдениетін сақтау.

 

 
 
 

Алдын ала талаптар 
Осы модульмен жұмысты бастамас бұрын сізге «Шаш үлгісі, шаш қию 

және макияждың технологиялық сызбаларын орындау», «Кәсіби қызметтегі 
ақпараттық технологиялар», «Материалдарды тұтыну нормаларын, кәсіби 
қызметтегі санитария мен гигиена ережелерін сақтау», «Жабдықтар мен 
құралдарды пайдалану», «Шаштараз қызметтерінің негізгі түрлерін орындау» 
курстарынан сәтті өту ұсынылады. 

КМ 05. Шашт араздық қызметтердің
базалық түрлерін орындау 

КМ 04. Жабдықты және саймандарды 
пайдалану 
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КМ 03. Кәсіптік қызметте материалдарды 
шығыстау нормаларын, санитария және 
гигиена қағи даларын сақтау 

КМ 02. Кәсі птік қызметтегі ақпараттық 
технологи ялар 

КМ01. Шаш үлгілерінің, шаш қию және 
макияждың технологиялық сызбаларын 
орындау 

КМ06. Кәсіби этика қағидаларын сақтау 
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6 - БӨЛІМ. КЕЛУШІЛЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ КӘСІБИ 
ЭТИКАСЫ МЕН МӘДЕНИЕТІНІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 
Оқу мақсаттары 
Осы модульден өткеннен кейін сіз орындай аласыз: 
- Қызмет көрсету саласы қызметкерлерінің еңбек мәдениетін  
сақтау; 
- Сервистің этикалық мәдениетін сақтау; 
- Қызметтің эстетикалық мәдениетін сақтау. 
 
     

 
 
 
 

     
 
 

 
   
  
  
  
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Алдын ала талаптар 
Осы модульмен жұмысты бастамас бұрын сізге «Шаш үлгісі, шаш қию 

және макияждың технологиялық сызбаларын орындау», «Кәсіби қызметтегі 
ақпараттық технологиялар», «Материалдарды тұтыну нормаларын, кәсіби 
қызметтегі санитария мен гигиена ережелерін сақтау», «Жабдықтар мен 
құралдарды пайдалану», «Шаштараз қызметтерінің негізгі түрлерін орындау» 
курстарынан сәтті өту ұсынылады. 

 

ПМ 05. Шаштараздық қызметтердің 
базалық түрлерін орындау 

ПМ 04. Жабдықты және саймандарды 
пайдалану 

«0
50

60
81

 –
Ш

аш
та

ра
з ш

еб
ер

і»
 

ПМ 03. Кәсіптік қызметте материалдарды 
шығыстау нормаларын, санитария және  
гигиена қағидаларын сақтау 

ПМ02. Кәсіптік қызметтегі ақпараттық 
технологиялар 
 
ПМ01. Шаш үлгілерінің, шаш қию және 
макияждың технологиялық сызбаларын 
орындау 

ПМ06. Кәсіби этика қағидаларын сақтау 
 

Қажетті оқу материалдары 
- қалам, дәптер. 
 
Кіріспе 
Бөлімде кәсіби этика ережелерін сақтау және келушілерге қызмет 

көрсету үшін қажетті білім, іскерлік және дағдылар сипатталған. 
Бөлім мыналарды қамтиды: психология туралы жалпы ақпарат, 

қақтығыстарды шешу әдістері, еңбек ұжымындағы қатынастар және 
кәсіпорын мен жұмыс орындарының интерьерінің сыртқы дизайнының 
эстетикасы. 

 
6.1.  Қызмет көрсету саласы қызметкерлерінің еңбек мәдениеті 
 
6.1.1. Қызмет көрсету саласы қызметкерлерінің кәсіби этикасы 
 
Этика–философияның ежелгі салаларының бірі, мораль туралы ғылым 

(адамгершілік).«Этика» термині грек сөзінен шыққан «ethos» («этос») – әдет-
ғұрып, мораль. «Этика» терминін Аристотель (б. з. д. 384 - 322 ж. ж.) 
моральдық ілімге сілтеме жасау үшін енгізді, этика «тәжірибелік философия» 
болып саналды, ол мына сұраққа дұрыс жауап беруі керек: «Дұрыс, 
моральдық әрекеттерді жасау үшін не істеу керек?» 

Бастапқыда «этика» және «мораль» терминдері сәйкес келді. Бірақ 
кейінірек ғылым мен қоғамдық сананың дамуымен оларға әртүрлі мазмұн 
берілді. 

Мораль (лат. moralis ~ моральдық) – бұл адам мойындайтын этикалық 
құндылықтар жүйесі. Ол қоғамдық өмірдің барлық салаларында – жұмыста, 
күнделікті өмірде, жеке, отбасылық және халықаралық қатынастарда 
адамның мінез-құлқын реттейді. 

Іскерлік қарым-қатынас этикасы дегеніміз – кәсіби қызметтегі 
адамдардың мінез-құлқы мен қатынастарын реттейтін моральдық нормалар 
мен ережелер жиынтығы. 

Кәсіби моральдық нормалар сыпайылық, сақтық, әдептілік, 
еңбекқорлық болды және солай болып қала береді. 

Сыпайылық – бұл басқа адамдарға, олардың қадір-қасиетіне 
құрметпен қараудың көрінісі. Сыпайылықтың негізі ізгі ниет болып 
табылады, ол сәлемдесу мен тілектерде көрінеді. Мысалы, біз қайырлы түн, 
қайырлы таң, сәттілік, денсаулық және т.б. Испан жазушысы Мигель 
Сервантестің (1547 - 1616) сөздері бізге ештеңе арзан емес және сыпайылық 
сияқты қымбат емес екендігі туралы кеңінен танымал. Сыпайы адам – бұл 
пайдалы адам, ол алдымен сыпайылық көрсетуге тырысады, алдымен көлікте 
орын береді, есікті ұстайды. 

Сыпайылыққа ұқсас моральдық норма–әдептілік, бұл кез келген 
жағдайда, әсіресе жанжалда өзін-өзі ұстау қабілетін білдіреді. Дұрыс мінез-
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құлық серіктесті тыңдау, оның көзқарасын түсіну қабілетінде көрінеді. 
Сыпайылық әдептілік пен пропорцияны анықтайды. Әдепті болу дегеніміз-
адамның қадір-қасиетін түсірместен шебер ескерту жасау, оған абыроймен 
қиындықтардан шығуға мүмкіндік беру. 

Адамның өзінің кәсіби міндетіне, қатынасын анықтайтын моральдық 
нормалардың жиынтығы, кәсіби этика тұжырымдамасына енеді. Қоғам 
кәсіби қызметтің кейбір түрлеріне жоғары моральдық талаптар қояды, кәсіби 
міндеттерін орындау кезінде қызметкерлердің жоғары біліктілігін талап 
етеді. Бұл қызмет көрсету саласында, көлікте, денсаулық сақтауда, басқару, 
тәрбиелеу және т.б. салаларда жұмыс істейтіндерге қатысты, өйткені бұл 
кәсіби топтардың қызмет объектілері адамдар болып табылады. Әлеуметтік 
жағдайы мен жасына қарамастан, біз бәріміз қызметтерді сатып аламыз. 
Тұтынушы сатушыдан нені қалайды? Тұтынушы шеберлерден нені қалайды? 
Біріншіден, қолайлы бағамен сапалы, сәнді, ыңғайлы тауарды (қызметті) 
сатып алу. Екіншіден, қызметті таңдау кезінде өзіне деген құзыреттілік, 
мұқият және сыпайы қарым-қатынас. Әрі қарай, шебердің міндеті-
тұтынушының қажеттіліктері мен тілектерін қанағаттандыру. Сондықтан 
тұрмыстық қызмет көрсету саласындағы қызметкердің тұтынушыға қатысты 
кәсіби этикасының маңызды талаптары – ұқыптылық, сыпайылық, ізгілік. 

Шебер мен тұтынушының іскерлік қарым-қатынасы міндетті түрде 
күлімсіреп, сәлемдесуден басталады. Сәлемдесуден кейін: «Өтінемін, сізді не 
қызықтырады?» немесе «Мен сізді тыңдап тұрмын» деген сөздер айтылады. 

Кәсіпқой-шебер тұтынушының жынысын, жасын ескеруі және оның 
психологиялық ерекшеліктерін анықтауға ұмтылуы керек (агрессиялық, 
байсалдылық, табандылық – тартыншақтық, сенімділік – сенімсіздік). Жас 
және қарт адамдардың, ерлер мен әйелдердің мінез-құлқы әртүрлі екендігі 
анықталған болатын. 

Шебердің кәсібилігі оның этикалық тәрбиесімен күшейтіледі, ол 
сөйлеу кезінде, бет-әлпет, ым-ишарат арқылы көрінеді; дөрекілік, 
тұрпайылық пен ашуланшақтыққа жол берілмейді. Шебер әр түрлі 
жағдайларда ұстамды болуы керек. Ол тіпті дөрекі және агрессивті 
тұтынушымен де өзін байсалды ұстауы керек, өйткені дөрекілікке 
дөрекілікпен жауап беру оң нәтиже бермейді. Керісінше, атмосфера 
шиеленісіп, жанжал туындайды, бұл көбінесе әкімшіліктің араласуына әкеліп 
соғады. Шебер мен тұтынушының қарым-қатынасы, қызмет үшін төлемді 
қабылдаған жағдайда аяқталады. 

Қызмет көрсету этикасында сыртқы келбетке және киімге қойылатын 
талаптар ерекше орын алады. Талғамсыз және тазаланбаған киім, таралмаған 
шаш және лас қолдар тұтынушыны салонға барудан алшақтатуы мүмкін. 
Бұдан бөлек, қызмет көрсету саласының қызметкерлері тұтынушылармен 
ғана емес, сонымен қатар бір-бірімен қарым-қатынас жасау кезінде өздерінің 
сөйлеу мәнерлерін қадағалауы қажет! 

Сонымен, егер қызмет саласы адамдар болып табылса, онда 
мамандықтың ерекшелігіне қарамастан, әрқашан мінез-құлық ережелері мен 
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құлық серіктесті тыңдау, оның көзқарасын түсіну қабілетінде көрінеді. 
Сыпайылық әдептілік пен пропорцияны анықтайды. Әдепті болу дегеніміз-
адамның қадір-қасиетін түсірместен шебер ескерту жасау, оған абыроймен 
қиындықтардан шығуға мүмкіндік беру. 

Адамның өзінің кәсіби міндетіне, қатынасын анықтайтын моральдық 
нормалардың жиынтығы, кәсіби этика тұжырымдамасына енеді. Қоғам 
кәсіби қызметтің кейбір түрлеріне жоғары моральдық талаптар қояды, кәсіби 
міндеттерін орындау кезінде қызметкерлердің жоғары біліктілігін талап 
етеді. Бұл қызмет көрсету саласында, көлікте, денсаулық сақтауда, басқару, 
тәрбиелеу және т.б. салаларда жұмыс істейтіндерге қатысты, өйткені бұл 
кәсіби топтардың қызмет объектілері адамдар болып табылады. Әлеуметтік 
жағдайы мен жасына қарамастан, біз бәріміз қызметтерді сатып аламыз. 
Тұтынушы сатушыдан нені қалайды? Тұтынушы шеберлерден нені қалайды? 
Біріншіден, қолайлы бағамен сапалы, сәнді, ыңғайлы тауарды (қызметті) 
сатып алу. Екіншіден, қызметті таңдау кезінде өзіне деген құзыреттілік, 
мұқият және сыпайы қарым-қатынас. Әрі қарай, шебердің міндеті-
тұтынушының қажеттіліктері мен тілектерін қанағаттандыру. Сондықтан 
тұрмыстық қызмет көрсету саласындағы қызметкердің тұтынушыға қатысты 
кәсіби этикасының маңызды талаптары – ұқыптылық, сыпайылық, ізгілік. 

Шебер мен тұтынушының іскерлік қарым-қатынасы міндетті түрде 
күлімсіреп, сәлемдесуден басталады. Сәлемдесуден кейін: «Өтінемін, сізді не 
қызықтырады?» немесе «Мен сізді тыңдап тұрмын» деген сөздер айтылады. 

Кәсіпқой-шебер тұтынушының жынысын, жасын ескеруі және оның 
психологиялық ерекшеліктерін анықтауға ұмтылуы керек (агрессиялық, 
байсалдылық, табандылық – тартыншақтық, сенімділік – сенімсіздік). Жас 
және қарт адамдардың, ерлер мен әйелдердің мінез-құлқы әртүрлі екендігі 
анықталған болатын. 

Шебердің кәсібилігі оның этикалық тәрбиесімен күшейтіледі, ол 
сөйлеу кезінде, бет-әлпет, ым-ишарат арқылы көрінеді; дөрекілік, 
тұрпайылық пен ашуланшақтыққа жол берілмейді. Шебер әр түрлі 
жағдайларда ұстамды болуы керек. Ол тіпті дөрекі және агрессивті 
тұтынушымен де өзін байсалды ұстауы керек, өйткені дөрекілікке 
дөрекілікпен жауап беру оң нәтиже бермейді. Керісінше, атмосфера 
шиеленісіп, жанжал туындайды, бұл көбінесе әкімшіліктің араласуына әкеліп 
соғады. Шебер мен тұтынушының қарым-қатынасы, қызмет үшін төлемді 
қабылдаған жағдайда аяқталады. 

Қызмет көрсету этикасында сыртқы келбетке және киімге қойылатын 
талаптар ерекше орын алады. Талғамсыз және тазаланбаған киім, таралмаған 
шаш және лас қолдар тұтынушыны салонға барудан алшақтатуы мүмкін. 
Бұдан бөлек, қызмет көрсету саласының қызметкерлері тұтынушылармен 
ғана емес, сонымен қатар бір-бірімен қарым-қатынас жасау кезінде өздерінің 
сөйлеу мәнерлерін қадағалауы қажет! 

Сонымен, егер қызмет саласы адамдар болып табылса, онда 
мамандықтың ерекшелігіне қарамастан, әрқашан мінез-құлық ережелері мен 

нормаларына, тұтынушыға, әріптестерге қатысты міндеттерге назар аудару 
керек; өзін-өзі ұстай білу, шыдамды болу, келушіні мұқият тыңдау, сондай-ақ 
тиісті келбетке ие болу және сөйлеу мәдениетін меңгеру керек[15]. 

 
6.1.2.Тұлғаның мінезі, темпераменті 
 
Ежелгі дәуірдің өзінде-ақ ғалымдар неге бірдей құбылыстармен өзара 

әрекеттесу кезінде адамдар басқаша әрекет ететініне қызығушылық танытты? 
Бұл сұраққа жауап беру үшін темперамент туралы ғылым пайда болды. 
«Темперамент» ұғымы латынның «temperamentum» сөзінен шыққан, бұл 
қоспаны, бөліктердің тиісті қатынасын білдіреді. 

Темперамент типологиясы туралы ілімнің пайда болу тарихы б.з.д. VIII 
- VII ғасырларда ежелгі қытай ғалымдарынан бастау алады. Кейінірек, б. з. д. 
V ғасырда ежелгі грек дәрігері Гиппократ (шамамен б. з. д. 460 - 370 ж. ж.) 
бұл ілімді дамытты. Ол адамдар арасындағы айырмашылықтар олардың 
денесіндегі әртүрлі сұйықтықтардың белгілі бір арақатынасымен немесе осы 
сұйықтықтардың біреуінің денесінде басым болуымен түсіндіріледі деп 
сенді. Гиппократтың пікірінше, адамда төрт сұйықтық бар: қан, флегма 
(шырыш), өт және қара өт. Әр адамның ағзасындағы сұйықтықтар 
пропорционал емес араласатындықтан, әртүрлі аурулар дамиды. Демек, осы 
жерден нақты жолмен араластырамын –«темперамент» ұғымы шығады. 

Б.з. д. II ғасырда Ежелгі Рим анатомы және дәрігері Клаудиус Гален (б. 
з. д. 130 - 200 ж. ж.) адам ағзасындағы сұйықтықтардың қатынасы мен оның 
мінез-құлқы мен психологиялық қасиеттері арасында белгілі бір байланыс 
бар деп ұсынды.Ежелгі медицина өкілдері темпераменттің төрт түрін 
анықтады, олардың әрқайсысы сұйықтықтың басым болуымен сипатталды. 
Қанның басым болуы (лат.Sanquis-қан) –  сангвиндік темперамент деп 
аталды; шырыштың (флегманың) басым қоспасы (грек тілінен. phleqma – 
флегма сөзі) – флегматикалық темперамент; өт басым (грек тілінен. Chole-өт) 
– холерикалық және қара өт басым (грек. melainachole - қара өт) - 
меланхолиялық темперамент. Қазіргі уақытта темпераменттің төрт түрі бар: 
сангвиник, холерик, флегматик және меланхолик – негізгілері болып 
саналады. 

Орыс физиологы Иван Петрович Павлов (1849-1936) темпераменттің 
жүйке жүйесінің түріне тәуелділігіне назар аударды. Жүйке жүйесінің қозуы 
мен тежелу процестерінің үш негізгі параметрін зерттей отырып: күшті – 
әлсіздік; біркелкілік– теңгерімсіздік; ұтқырлық-салғырттық, И.П. Павлов 
табиғатта олардың мүмкін болатын комбинацияларының көпшілігінде төрт 
классикалық темпераментке сәйкес келетін төрт негізгі түрі бар екенін 
анықтады, олардың атаулары тарихи түрде сақталған. 

Адамның темпераментін оның бірнеше негізгі қасиеттері бойынша 
бағалауға болады: 
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1. Секемшілдік (немесе сезімталдық). Ол адамда қандай да бір 
психикалық реакцияның пайда болуы үшін қажет сыртқы әсерлердің ең аз 
күші қандай және осы реакцияның пайда болу жылдамдығы қандай 
болуымен анықталады. Бейнелеп айтқанда, адамға «жету» үшін әсер ету күші 
қандай болуы керек. 

2. Реактивтілік. Бұл қасиет адамның бірдей мөлшердегі белгілі бір 
әсерге жауап беру дәрежесімен (яғни күш пен энергиямен) сипатталады. 
Мысалы, біз бір ренжіген сөзге немесе сыни ескертуге әр түрлі жауап 
береміз. Реактивтілік үлкен немесе аз қызбалықта көрінеді, егер адамның 
реактивтілігі жоғары болса, ол туралы: «зеңбірек», «жарты айналымнан 
басталады» деп айтады. 

3. Белсенділік. Мұны адамның қоршаған ортаға қандай энергиямен, 
табандылықпен әсер ететіндігімен және мақсаттарға жету жолындағы 
сыртқы және ішкі кедергілерді жеңетіндігімен бағалауға болады. Бұл қасиет 
кәсіби мансапты жасауға және жетістікке жетуге көмектеседі. 

4. Реактивтілік пен белсенділіктің арақатынасы. Бұл қасиет 
адамның іс-әрекеті неге байланысты екенін анықтайды: кездейсоқ сыртқы 
және ішкі себептерге (көңіл-күй, кездейсоқ оқиғалар) немесе саналы 
мақсаттар мен сенімдерге байланысты. 

5. Реакция қарқыны. Бұл қасиет әртүрлі психикалық реакциялар мен 
процестердің жылдамдығын сипаттайды (сөйлеу қарқыны, қимыл 
динамикасы, ақылдың тапқырлығы және т.б.). 

6. Эмоционалды қозғыштық. Бұл эмоционалды реакцияның пайда 
болуы үшін қандай күш қажет екендігі бойынша бағаланады. Мысалы, кейбір 
адамдар «қорқынышты кино» немесе триллерлерді тыныш көре алады, ал 
басқалары қорқады және әр нәрсеге үреймен қарап, мазасызданады. 

7. Икемділік және қаттылық. Олар адамның сыртқы әсерлерге 
(икемділікке) қаншалықты оңай және тез бейімделетіндігінде немесе оның 
мінез-құлқының (қаттылығының) қаншалықты инертті екендігінде көрінеді. 

8.  Экстраверсия–интроверсия. Экстраверсия (лат. extra-тыс және 
versio-ескеру) және оған қарама-қарсы интроверсия (лат. intro-ішінде) адам 
реакцияларының бағыты туралы айтады. Экстровертте реакциялар қазіргі 
уақытта алынған сыртқы әсерлерге байланысты, ол үшін бастысы «осында 
және қазір». Интровертте реакциялар өткен мен болашаққа байланысты 
суреттерге, идеялар мен ойларға байланысты, ол естеліктерге енгенді 
ұнатады. 

Жақсы немесе жаман темперамент жоқ екенін есте ұстаған жөн. Кез-
келген темперамент негізінде сіз белгілі бір жеке қасиеттерді тәрбиелеп, 
оларды белгілі бір іс-әрекетте ұтымды пайдалана аласыз. Көрнекті, ұлы 
адамдар арасында темпераменттің барлық төрт түрінің өкілдері бар. Өзінің 
темпераментін біле отырып, адам өзінің жағымды қасиеттеріне сүйенуге 
және жағымсызды жеңуге тырысады. 
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1. Секемшілдік (немесе сезімталдық). Ол адамда қандай да бір 
психикалық реакцияның пайда болуы үшін қажет сыртқы әсерлердің ең аз 
күші қандай және осы реакцияның пайда болу жылдамдығы қандай 
болуымен анықталады. Бейнелеп айтқанда, адамға «жету» үшін әсер ету күші 
қандай болуы керек. 

2. Реактивтілік. Бұл қасиет адамның бірдей мөлшердегі белгілі бір 
әсерге жауап беру дәрежесімен (яғни күш пен энергиямен) сипатталады. 
Мысалы, біз бір ренжіген сөзге немесе сыни ескертуге әр түрлі жауап 
береміз. Реактивтілік үлкен немесе аз қызбалықта көрінеді, егер адамның 
реактивтілігі жоғары болса, ол туралы: «зеңбірек», «жарты айналымнан 
басталады» деп айтады. 

3. Белсенділік. Мұны адамның қоршаған ортаға қандай энергиямен, 
табандылықпен әсер ететіндігімен және мақсаттарға жету жолындағы 
сыртқы және ішкі кедергілерді жеңетіндігімен бағалауға болады. Бұл қасиет 
кәсіби мансапты жасауға және жетістікке жетуге көмектеседі. 

4. Реактивтілік пен белсенділіктің арақатынасы. Бұл қасиет 
адамның іс-әрекеті неге байланысты екенін анықтайды: кездейсоқ сыртқы 
және ішкі себептерге (көңіл-күй, кездейсоқ оқиғалар) немесе саналы 
мақсаттар мен сенімдерге байланысты. 

5. Реакция қарқыны. Бұл қасиет әртүрлі психикалық реакциялар мен 
процестердің жылдамдығын сипаттайды (сөйлеу қарқыны, қимыл 
динамикасы, ақылдың тапқырлығы және т.б.). 

6. Эмоционалды қозғыштық. Бұл эмоционалды реакцияның пайда 
болуы үшін қандай күш қажет екендігі бойынша бағаланады. Мысалы, кейбір 
адамдар «қорқынышты кино» немесе триллерлерді тыныш көре алады, ал 
басқалары қорқады және әр нәрсеге үреймен қарап, мазасызданады. 

7. Икемділік және қаттылық. Олар адамның сыртқы әсерлерге 
(икемділікке) қаншалықты оңай және тез бейімделетіндігінде немесе оның 
мінез-құлқының (қаттылығының) қаншалықты инертті екендігінде көрінеді. 

8.  Экстраверсия–интроверсия. Экстраверсия (лат. extra-тыс және 
versio-ескеру) және оған қарама-қарсы интроверсия (лат. intro-ішінде) адам 
реакцияларының бағыты туралы айтады. Экстровертте реакциялар қазіргі 
уақытта алынған сыртқы әсерлерге байланысты, ол үшін бастысы «осында 
және қазір». Интровертте реакциялар өткен мен болашаққа байланысты 
суреттерге, идеялар мен ойларға байланысты, ол естеліктерге енгенді 
ұнатады. 

Жақсы немесе жаман темперамент жоқ екенін есте ұстаған жөн. Кез-
келген темперамент негізінде сіз белгілі бір жеке қасиеттерді тәрбиелеп, 
оларды белгілі бір іс-әрекетте ұтымды пайдалана аласыз. Көрнекті, ұлы 
адамдар арасында темпераменттің барлық төрт түрінің өкілдері бар. Өзінің 
темпераментін біле отырып, адам өзінің жағымды қасиеттеріне сүйенуге 
және жағымсызды жеңуге тырысады. 

Айта кету керек, темперамент қоршаған орта мен тәрбиенің әсерінен аз 
өзгеріске ұшырайды, өйткені бұл жеке тұлғаның туа біткен қасиеті. 
Темперамент-бұл жеке тұлғаның жеке ерекшелігі, ол адамның мінез-құлқын, 
оның қызметі мен басқа адамдармен қарым-қатынасын айқын сипаттайды. 
Сіз өзіңіздің темпераментіңіздің ерекшеліктерін білуіңіз керек және 
жанжалды жағдайларды болдырмау үшін клиенттермен (серіктестермен, 
әріптестермен) байланыс орнатқан кезде оларды ескеруіңіз керек. Сондай-ақ, 
«таза» темперамент өте сирек кездесетінін есте ұстаған жөн; көбінесе адам 
әртүрлі типтегі ерекшеліктерді біріктіреді, бірақ біреуінің қасиеттері басым 
болады. 

Сіз енді бірдей жағдай, әр түрлі темпераменті бар адамдарға бірдей 
әсер ету әр түрлі реакцияны тудыратынын білесіз. Мысалы, холерикке 
қатысты сыни ескерту тітіркенуді тудырады, сангвиник белсенді әрекеттерге 
итермелейді, меланхолик қобалжуды жояды, ал флегматикті бей-жай 
қалдырады. 

Темперамент түрлерінің психологиялық сипаттамаларын 
қарастырайық. 

Темпераменттің холерикалық түрі (холерик). Бұл үлкен өмірлік 
қуатпен, белсенділікпен және жұмыс қабілеттілігімен сипатталатын 
темпераменттің күшті, теңгерімсіз және мобильді түрі. «Ақылы бар» 
темпераменттің бұл түріндегі адамдар кез-келген қиындықты жеңе отырып, 
жұмысқа кіріседі, бірақ оларға тегіс қозғалысты, тыныш және баяу 
жылдамдықты қажет ететін іс-шаралар қиынға соғады, өйткені холериктер 
қызба және тез қимылдайды. 

Холерик көшбасшылыққа бейім және айналасындағы әлемді өзіне 
бейімдеуге тырысады. Ол көп ойланбайды, бірақ тез әрекет етеді, өйткені бұл 
оның еркі, дегенмен ол жиі асығыс шешім қабылдайды. Қарым-қатынаста 
ашушаң, шыдамсыз, ұстамсыз, бажылдақ, кейде агрессия танытады. Көңіл-
күйдің тез өзгеруіне ие: қуаныштан қайғыға, күлуден ашулануға дейін. 
Холерикті күту күйі және олардың белсенділігі мен шамадан тыс сезімдерін 
сақтау қажеттілігі «ұнамайды». Ол өршіл, кекшіл, өйткені ол ренішті және 
мақтанышты ұзақ уақыт есінде ұстайды, сондықтан онымен қарым-қатынас 
кезінде оның намысына қол тигізбеу керек, немқұрайлылық пен 
өрескелдіктен аулақ болу керек. Холерикке арналған жұмыс монотонды және 
монотонды емес етіп таңдалуы керек. 

Холериктер Петр I (1672 - 1725) және А.С. Пушкин (1799-1837) болды. 
Темпераменттің сангвиниктік түрі (сангвиник). Бұл темпераменттің 

күшті, теңдестірілген және белсенді түрі. Сангвиник жарқын, жұмыста 
нәтижелі (бірақ көптеген қызықты нәрселер болған жағдайда ғана), жігерлі 
және сергек. Жауапты тапсырмаларды орындауға қабілетті және тактикалық 
міндеттерді шешуге бейім. 

Сангвиник адам көпшіл, жаңа адамдармен оңай араласады, сондықтан 
ол көптеген таныстарға ие, бірақ ол қарым-қатынаста тұрақты емес және жиі 
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құштарлығын өзгертеді. Ол жаңа ортада тез игеріледі, сәтсіздіктер мен 
қиыншылықтарды оңай сезінеді; «барлығы да қаз қалпында» деген жалпы сөз 
сангвиник туралы. Сонымен қатар, ол бай, қозғалмалы бет-әлпетіне ие және 
оптимистік  өзіне сенімді адам сияқты әсер қалдырады, әзіл сезімі бар, ол 
қиын жағдайларда оны жинауға және мақсат қоюға көмектеседі. 

Сангвиник жоспар құруды жақсы көреді, бірақ оның тұрақсыздығына 
байланысты оларды тез өзгертеді; ол өзіне ұнайтын барлық нәрсені жақсы 
көреді. Ол жиі уәде бере алады, бірақ өз сөзін ұстамайды, сонымен қатар өз 
ісіне немқұрайлы, салғырт және ұқыпсыз қарайды, шашыраңқы, өзін және 
мүмкіндіктерін асыра бағалайды. 

Сондықтан, сангвиник адаммен қарым-қатынас жасау кезінде талап 
қою және тапсырманың орындалуын бақылау қажет. Ең бастысы, сангвиник 
адам белсенділікті, ұйымдастырушылық және коммуникативті қабілеттерді 
қолдануды және әртүрлі әсерлермен байланысты жұмысты талап етеді. 

Наполеон (1769-1821) және А.И.Герцен (1812-1870) темпераменттің 
сангвиниктік түріне ие болған. 

Меланхолиялық темперамент түрі (меланхолик). Меланхолик – 
жүйке қызметінің әлсіз түрі бар адам, ол өнімділіктің тез төмендеуімен және 
ұзақ демалу қажеттілігімен сипатталады. Таныс ортада ол нәтижелі жұмыс 
істейді және барлық белгіленген нұсқауларды орындай отырып, өзін сенімді 
сезінеді. 

Меланхолик жігерлі емес, тұрақты емес және тұйық; жаңа орта мен 
жаңа адамдар оны ұялтады, ол сасқалақтайды. Сонымен қатар, меланхолик 
алаңдаушылыққа бейім және себепсіз; ұялшақ және жасқаншақ, ол көбінесе 
мазасыздық пен ыңғайсыздықты көрсетеді. Меланхоликті азғантай себептер 
реніш пен көз жасын тудыруы мүмкін; ол өзгелердің жанашырлығы мен 
қолдауына мұқтаж. Тыныш дауысқа және бәсең сөйлеуге ие. 

Меланхолик қайырымды, достықта тұрақты, қарым-қатынаста және 
борыш сезіміне адал. Сондай-ақ, ол жұмсақтық, әдептілік, сезімталдық және 
жауаптылықпен ерекшеленеді. Меланхоликке қатысты әдепсіздікке жол 
бермеу керек. Ескертуді өзіне жеке және жұмсақ түрде жеткізу керек. Оларға 
монотонды жұмысты сеніп тапсыру және ұжымдағы беделін сақтау 
ұсынылады. 

П.И.Чайковский (1840-1893) және Н.В. Гоголь (1809-1852) меланхолик 
болған. 

Темпераменттің флегматикалық түрі (флегматикалық). Бұл 
темпераменттің күшті, теңдестірілген және пассивті түрі. Флегматикалық 
адам қолынан жұмыс келетін, тиімділігі мен ойлауымен ерекшеленеді; бұл 
табанды және қажырлы жұмысшы, ол жиі жұмыс ауыстыруға бейім емес 
және кішігірім тапсырмаларды ұнатпайды. 

Флегматикке ескі таныстардың ортасында және өзіне таныс ортада 
болғанды ұнатады, өйткені ол әдеттерін әрең өзгертеді. Ол әрдайым сабырлы, 
байсалды, оны күлдірту немесе қайғырту өте қиын, сезімдері мен көңіл-
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құштарлығын өзгертеді. Ол жаңа ортада тез игеріледі, сәтсіздіктер мен 
қиыншылықтарды оңай сезінеді; «барлығы да қаз қалпында» деген жалпы сөз 
сангвиник туралы. Сонымен қатар, ол бай, қозғалмалы бет-әлпетіне ие және 
оптимистік  өзіне сенімді адам сияқты әсер қалдырады, әзіл сезімі бар, ол 
қиын жағдайларда оны жинауға және мақсат қоюға көмектеседі. 

Сангвиник жоспар құруды жақсы көреді, бірақ оның тұрақсыздығына 
байланысты оларды тез өзгертеді; ол өзіне ұнайтын барлық нәрсені жақсы 
көреді. Ол жиі уәде бере алады, бірақ өз сөзін ұстамайды, сонымен қатар өз 
ісіне немқұрайлы, салғырт және ұқыпсыз қарайды, шашыраңқы, өзін және 
мүмкіндіктерін асыра бағалайды. 

Сондықтан, сангвиник адаммен қарым-қатынас жасау кезінде талап 
қою және тапсырманың орындалуын бақылау қажет. Ең бастысы, сангвиник 
адам белсенділікті, ұйымдастырушылық және коммуникативті қабілеттерді 
қолдануды және әртүрлі әсерлермен байланысты жұмысты талап етеді. 

Наполеон (1769-1821) және А.И.Герцен (1812-1870) темпераменттің 
сангвиниктік түріне ие болған. 

Меланхолиялық темперамент түрі (меланхолик). Меланхолик – 
жүйке қызметінің әлсіз түрі бар адам, ол өнімділіктің тез төмендеуімен және 
ұзақ демалу қажеттілігімен сипатталады. Таныс ортада ол нәтижелі жұмыс 
істейді және барлық белгіленген нұсқауларды орындай отырып, өзін сенімді 
сезінеді. 

Меланхолик жігерлі емес, тұрақты емес және тұйық; жаңа орта мен 
жаңа адамдар оны ұялтады, ол сасқалақтайды. Сонымен қатар, меланхолик 
алаңдаушылыққа бейім және себепсіз; ұялшақ және жасқаншақ, ол көбінесе 
мазасыздық пен ыңғайсыздықты көрсетеді. Меланхоликті азғантай себептер 
реніш пен көз жасын тудыруы мүмкін; ол өзгелердің жанашырлығы мен 
қолдауына мұқтаж. Тыныш дауысқа және бәсең сөйлеуге ие. 

Меланхолик қайырымды, достықта тұрақты, қарым-қатынаста және 
борыш сезіміне адал. Сондай-ақ, ол жұмсақтық, әдептілік, сезімталдық және 
жауаптылықпен ерекшеленеді. Меланхоликке қатысты әдепсіздікке жол 
бермеу керек. Ескертуді өзіне жеке және жұмсақ түрде жеткізу керек. Оларға 
монотонды жұмысты сеніп тапсыру және ұжымдағы беделін сақтау 
ұсынылады. 

П.И.Чайковский (1840-1893) және Н.В. Гоголь (1809-1852) меланхолик 
болған. 

Темпераменттің флегматикалық түрі (флегматикалық). Бұл 
темпераменттің күшті, теңдестірілген және пассивті түрі. Флегматикалық 
адам қолынан жұмыс келетін, тиімділігі мен ойлауымен ерекшеленеді; бұл 
табанды және қажырлы жұмысшы, ол жиі жұмыс ауыстыруға бейім емес 
және кішігірім тапсырмаларды ұнатпайды. 

Флегматикке ескі таныстардың ортасында және өзіне таныс ортада 
болғанды ұнатады, өйткені ол әдеттерін әрең өзгертеді. Ол әрдайым сабырлы, 
байсалды, оны күлдірту немесе қайғырту өте қиын, сезімдері мен көңіл-

күйлері тұрақты. Жағымсыз сәттерде флегматик тыныш қалады; көп 
сөйлемейді, бет қимылы төмендеу және айқын емес қимылдарға ие. Қағида 
бойынша, ол жалтаң және назарды әрең ауыстырады. 

Сонымен қатар, флегматик адам күте алады. «Жеті рет өлшеп, бір рет 
кес» – бұл оған айтылған мәтел, өйткені ол ұзақ уақыт ойланады.Шешім 
қабылдау алдында, барлық «дұрыс» және «бұрысты» таразыға салып, 
ойланады. Флегматик адам қолайсыз жағдайларда немқұрайлылық пен 
жалқаулыққа, солғындық пен бейқамдыққа бейім. Алайда, дұрыс тәрбиемен 
ол іскерлік қасиеттерді, ой мен табандылықты дамытады. 

И.А. Крылов (1769-1844) және М. И. Кутузов (1745-1813) 
темпераменттің флегматикалық түріне ие болған. 

Сипатталған темперамент түрлері нақты портреттер емес, өйткені 
бірде-бір адамның белгілі бір типтегі барлық белгілері жоқ. Алайда, белгілі 
бір адамның темпераментінің қасиеттерін ескере отырып, белгілі бір 
жағдайда оның реакциясының ерекшеліктерін болжауға болады. Сонымен 
қатар, темперамент қарым-қатынас тәсілдерінде із қалдырады және адамның 
әртүрлі қызмет түрлеріне қабілеттілігін анықтайды. Жеке тұлғаның 
моральдық қасиеттері темпераментке тәуелді емес және оның жағымсыз 
қасиеттерінің көрінісін өтей алады. 

Темперамент ерекшеліктері көбінесе мінезімен жасырылады. Бұл 
жағдайда темперамент мінезден несімен ерекшеленеді? Есіңізде болсын, 
темперамент формаға жауап береді, яғни, психикалық процестердің 
жылдамдығы мен қарқындылығы және психикалық белсенділіктің 
динамикалық жағын көрсетеді. Мінез сыртқы оқиғаларға тәуелді емес ішкі 
әлеміміздің мазмұнына жауап береді. 

"Мінез" ‒ ежелгі гректен шыққан сөз және аударғанда нақыштау, мөрі, 
ерекшелігі. Бірегей, жеке комбинация немесе жеке ерекшеліктердің 
жиынтығы-бұл мінезді қалыптастырады.. Алайда, бұл жеке тұлғаның жеке 
психологиялық сипаттамаларының кез-келген үйлесімі емес, белгілі бір 
адамға тән және оның іс-әрекеттері мен әрекеттерінде жүйелі түрде көрінетін 
ең айқын және салыстырмалы түрде тұрақты жеке қасиеттердің жиынтығы 
екенін есте ұстаған жөн. Егер сіз, мысалы, кездейсоқ біреуге дөрекі жауап 
берсеңіз, бұл дөрекілік сіздің мінезіңіздің ерекшелігі дегенді білдірмейді. 

Мінез тұрақты емес және атадан балаға мұраға қалмайды; өмір бойы 
мінез-құлық белгілері өзгеруі мүмкін және кейде айтарлықтай өзгереді, бірақ 
бұл өзгерістер баяу жүреді. Мінез қоршаған ортаның, өмірлік тәжірибенің, 
тәрбиенің әсерінен қалыптасады және дамиды. Бейнелеп айтқанда, өмір 
біздің мінезімізді «басады», ал өзін-өзі тәрбиелеу кезінде белгілі бір сәттен 
бастап адам өзінің мінезін «шығара» бастайды, ол іс-әрекеттерде, ойлар мен 
сезімдерде көрінеді. Қазіргі заманға сай қараған өмірде, ешкімді адамдармен 
араласқандағы олардың мінезін талқылауға көз жеткізудің еш қажеті жоқ. 
Адамның мінез-құлқын білу оның жүріс-тұрысын болжауға және қажет 
болған жағдайда күтілетін әрекеттерді түзетуге көмектеседі. 
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Мінез-құлық белгілері (немесе жеке қасиеттер) көп, бірақ олар бір-
бірімен тығыз байланысты, бір-біріне әсер ететін және адамның өмірдің 
әртүрлі аспектілеріне көрінісі болып табылатын бірнеше топқа бөлінеді. 
Адамның мінезі келесі ерекшеліктерде көрінеді: 

1.Адамның басқа адамдарға қатынасы: туыстарына, әріптестеріне, 
таныстарына, бейтаныс адамдарға және т.б. Бұл, ең алдымен, кең және үстірт 
болуы мүмкін сыпайылық, немесе оған қарама – қарсы қасиет-адамдарға 
немқұрайлы қарау немесе ішкі шоғырланудың нәтижесі болып табылатын 
оқшаулау. Сол топқа, ашып айтушылық пен қарама-қарсы құпиялылық, 
сонымен қатар сезімталдық, әдептілік, әділеттілік, сыпайылық немесе 
дөрекілік, қатыгездік, екіжүзділік кіреді. 

2. Адамның өзіне деген көзқарасы. Бұған өзін-өзі бағалау немесе өз 
күшіне деген сенімсіздік кіреді; ұялшақтық, менмендік (өз күйзелістеріңізбен 
үнемі назарда болуға бейімділік), өзімшілдік (жеке игілік туралы қамқорлық). 

3.Адамның заттар әлеміне қатынасы, яғни қоғамдық меншікке 
қатынасы, сондай-ақ заттарыңызға, киімдеріңізге, кітаптарыңызға және т. б. 
ұқыпты немесе ұқыпсыз қарау. 

4.Адамның іске, оның жұмысына қатынасы. Бұл топқа 
бастамашылдық, еңбексүйгіштік, тапсырылған іс үшін жауапкершілік және 
орындаушылық немесе жалқаулық, қызметке ұқыпсыз және ресми көзқарас 
жатады. Еңбекке қатысты кейіпкерлер іс-әрекеттік (белсенділік, табандылық, 
мақсаттылық) және әрекетсіздік (енжарлық, ойлау) болып бөлінеді. 

Адамның мінезіндегі жеке ерекшеліктерді бөліп көрсету оларды бір-
бірімен қарым-қатынаста қарастыру және бағалау қажеттілігін көрсетеді. 
Мысалы, батылдықты ұқыптылықпен немесе импульсивтілікпен, моральдық 
сезімдермен немесе бос әурешілікпен үйлестіру оның мінезіне әр түрлі әсер 
етеді. Сақтық әрекетсіздікте көрінуі мүмкін, ал шешімділікпен бірге ол басқа 
сапаға ие болады. 

Сондай-ақ, мінез жұмыста ілгерілеуге әсер ететінін есте ұстаған жөн. 
Сіз, әрине, «жақсы» мінезі бар адам, бәрі бірдей шарттарда, сыйыспайтын 
адамға қарағанда қызметте тез көтерілетінін байқадыңыз [15]. 

 
6.1.3. Қызмет көрсету психологиясы 
 
Қатаң бәсекелестік, тұтынушы үшін күрес – бұл қазіргі заманғы қызмет 

көрсету саласындағы бизнестің ерекшелігі. Мұндай жағдайда психологиялық 
аспект қызмет көрсетудің өте маңызды элементіне айналады.Бұл жерде 
тұтынушының психологиялық портретін білу де, қызмет көрсету 
персоналының жағымды психо-эмоционалды көңіл-күйі де маңызды-әлемдік 
және отандық тәжірибе көрсеткендей, бизнес әлемінде тұтынушыларды 
тарту және шоғырландыру мәселелерінде, әсіресе қызмет көрсету саласында 
ұсақ-түйектер жоқ.Қызмет көрсетуді басқарудың психологиялық аспектілері 
ерекше рөл атқаруы керек. Жалпы, тұтынушыны тарту ғана емес, оған 
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бірімен тығыз байланысты, бір-біріне әсер ететін және адамның өмірдің 
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Адамның мінезі келесі ерекшеліктерде көрінеді: 
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таныстарына, бейтаныс адамдарға және т.б. Бұл, ең алдымен, кең және үстірт 
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оқшаулау. Сол топқа, ашып айтушылық пен қарама-қарсы құпиялылық, 
сонымен қатар сезімталдық, әдептілік, әділеттілік, сыпайылық немесе 
дөрекілік, қатыгездік, екіжүзділік кіреді. 

2. Адамның өзіне деген көзқарасы. Бұған өзін-өзі бағалау немесе өз 
күшіне деген сенімсіздік кіреді; ұялшақтық, менмендік (өз күйзелістеріңізбен 
үнемі назарда болуға бейімділік), өзімшілдік (жеке игілік туралы қамқорлық). 

3.Адамның заттар әлеміне қатынасы, яғни қоғамдық меншікке 
қатынасы, сондай-ақ заттарыңызға, киімдеріңізге, кітаптарыңызға және т. б. 
ұқыпты немесе ұқыпсыз қарау. 

4.Адамның іске, оның жұмысына қатынасы. Бұл топқа 
бастамашылдық, еңбексүйгіштік, тапсырылған іс үшін жауапкершілік және 
орындаушылық немесе жалқаулық, қызметке ұқыпсыз және ресми көзқарас 
жатады. Еңбекке қатысты кейіпкерлер іс-әрекеттік (белсенділік, табандылық, 
мақсаттылық) және әрекетсіздік (енжарлық, ойлау) болып бөлінеді. 

Адамның мінезіндегі жеке ерекшеліктерді бөліп көрсету оларды бір-
бірімен қарым-қатынаста қарастыру және бағалау қажеттілігін көрсетеді. 
Мысалы, батылдықты ұқыптылықпен немесе импульсивтілікпен, моральдық 
сезімдермен немесе бос әурешілікпен үйлестіру оның мінезіне әр түрлі әсер 
етеді. Сақтық әрекетсіздікте көрінуі мүмкін, ал шешімділікпен бірге ол басқа 
сапаға ие болады. 

Сондай-ақ, мінез жұмыста ілгерілеуге әсер ететінін есте ұстаған жөн. 
Сіз, әрине, «жақсы» мінезі бар адам, бәрі бірдей шарттарда, сыйыспайтын 
адамға қарағанда қызметте тез көтерілетінін байқадыңыз [15]. 

 
6.1.3. Қызмет көрсету психологиясы 
 
Қатаң бәсекелестік, тұтынушы үшін күрес – бұл қазіргі заманғы қызмет 

көрсету саласындағы бизнестің ерекшелігі. Мұндай жағдайда психологиялық 
аспект қызмет көрсетудің өте маңызды элементіне айналады.Бұл жерде 
тұтынушының психологиялық портретін білу де, қызмет көрсету 
персоналының жағымды психо-эмоционалды көңіл-күйі де маңызды-әлемдік 
және отандық тәжірибе көрсеткендей, бизнес әлемінде тұтынушыларды 
тарту және шоғырландыру мәселелерінде, әсіресе қызмет көрсету саласында 
ұсақ-түйектер жоқ.Қызмет көрсетуді басқарудың психологиялық аспектілері 
ерекше рөл атқаруы керек. Жалпы, тұтынушыны тарту ғана емес, оған 

қызмет көрсету де маңызды; келесі жолы тұтынушы сіздің қызмет көрсету 
қызметіңізге қайта жүгінуі үшін, тіпті оның ұсынысы бойынша сізге жаңа 
тұтынушылар жүгінуі үшін осы қызметті көрсету маңызды. Сервистік қызмет 
тұрақты тұтынушыны ұйымдастырған кезде, оның талаптары мен 
сұраныстары қызметкерлерге белгілі болған кезде, мұндай тұтынушыларға 
жақсы және дұрыс қызмет көрсету, олардың барлық сұраныстары мен 
тілектерін ескерту оңайырақ болады. Қызмет психологиясы-психологияның 
бір саласы. Мұнда қызмет көрсету саласында психологияның жалпы 
заңдылықтары өзіндік түске ие. Сонымен, қызмет көрсететін персоналдың 
клиентпен қарым-қатынасы еңбек ұжымында, отбасында жоқ және тек 
қызмет көрсету ұжымдарына ғана тән ерекшеліктермен сипатталады. Қызмет 
психологиясының міндеттері: 

- Қызмет көрсету кәсіпорнының қызметіне жүгінуге деген ұмтылысын 
ынталандыру үшін тұтынушыға әсер ету әдістерін әзірлеу; 

- Тапсырыс берушілердің тапсырыстарды орналастыру кезінде 
басшылыққа алатын қажеттіліктерін зерттеу; 

- Тұтынушылардың жынысына, жасына және жеке ерекшеліктеріне 
байланысты әртүрлі қызметтерге сұранысты зерттеу; 

-Қызмет көрсету процестерін ұйымдастырудың психологиялық 
факторларын ашу; 

-Сән психологиясы, жарнаманың әсер ету психологиясы мәселелерін 
зерттеу; 

-Байланыс аймағы қызметкерлерінің еңбегін ұйымдастырудың 
психологиялық жағдайларын қарастыру. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, қызмет көрсету 
психологиясына келесі анықтама беруге болады – бұл психологиялық 
ғылымның арнайы саласы, ол байланыс аймағындағы жұмысшылардың 
қызмет көрсету іс-әрекетінде және клиенттердің тұтынушылық іс-әрекетінде 
психикалық құбылыстардың ерекшеліктері мен рөлін зерттейді. Қызмет 
психологиясын білу қызметкерлерге көмектеседі: 

- Оларға қызмет көрсетудің ең жақсы нұсқасын (тәсілін) таңдау үшін 
тапсырыс берушілердің (сервис қызметтерін тұтынушылардың) мінез-құлқын 
түсіну; 

- Мінез-құлықты саналы түрде реттеу үшін өзіңізді, ішкі әлеміңізді 
біліңіз; 

- Көмек пен қолдау көрсету үшін әріптестерінің мінез-құлқын түсіну 
(мұндай қажеттілік туындаған жағдайда). Байланыс аймағының 
қызметкерлері қызмет психологиясын білуі керек (және жұмыс барысында 
шебер қолдануы керек), өйткені олардың қызметі күнделікті психологиялық 
мазмұнмен сипатталады. Шын мәнінде, сәтті қызмет көрсету көбінесе қызмет 
қызметкерінің тұтынушының психикалық және жеке ерекшеліктерін түсіну 
және оның жедел жағдайын тану қабілетіне және тапсырыс берушімен 
қарым-қатынас тактикасын құруға байланысты. Сондықтан, бүгінгі таңда 
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қызмет көрсету қызметкерлері, әсіресе байланыс аймағының қызмет 
қызметкерлері тұтынушыларымен қарым-қатынас психологиясын қызмет 
көрсету немесе кез-келген өнімді жасау технологиясынан кем емес білуі 
керек [15]. 

6.1.4.Қызметтерді орындау ерекшелігі 

Халықтың материалдық және мәдени өмір сүру деңгейінің артуы 
қажеттіліктердің, соның ішінде тұрмыстық қызметтердің алуан түрлерінің 
тез өсуіне әкеледі. Алайда, тұрмыстық қызметтердің жекелеген түрлерінің 
өсу қарқыны әртүрлі. Бұл халықтың табысының өсуімен әртүрлі қызмет 
түрлеріне сұраныс бірдей емес, өйткені кейбір қажеттіліктер салыстырмалы 
түрде тұрақты, ал басқалары айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды. 

Тапсырыс беру әдетте бірнеше кезеңнен тұрады. 
Бірінші кезең–тұтынушының шаштараз салонына баруы. Бұл оның 

қажеттіліктеріне байланысты болуы мүмкін, бұл клиенттің шаштаразға 
келуіне түрткі болады. Мотивте адамның шаштараз салонына баратын себебі 
жазылады. Тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорнындағы тұтынушының мінез-
құлқының ерекшеліктеріне сәйкес оның келу себебін анықтауға болады. 
Тұтынушы көбінесе белгілі бір қызметті алу үшін белгілі бір қондырғыға ие. 
Орнату арқылы біз қажетті қызметті сатып алуға дайындықтың ішкі 
жағдайын түсінеміз. Бұл көрініс нақты болуы мүмкін немесе онша емес. 
Қызмет туралы идея неғұрлым нақты болса, соғұрлым тезірек орындалады. 

Екінші кезең– тапсырыс беру немесе одан бас тарту туралы шешім 
қабылдау. Түпкілікті шешім, әдетте, тұтынушының қызмет туралы 
көзқарасын және оның иелік ету ұсынысына сәйкес келмеу дәрежесін 
бірнеше рет (кейде бірнеше рет) салыстырғаннан кейін қабылданады. 
Тапсырыс туралы шешім қабылдауға бірқатар қосымша факторлар әсер 
етеді: 

- қызметтің сән мен бағаға сәйкестігі. Төмен баға тапсырысты тиімді
етеді, бірақ оның сапасына қатысты ескерту тудырады. Жоғары баға қызмет 
сапасының көрсеткіші ретінде қызмет етеді, бірақ шешім қабылдауды 
қиындатады; 

- қызметтер ассортиментінің әртүрлілігі. Бұл жерде есте сақтайтын
жайт, тым көп таңдау кезінде, көздер ойнаған кезде, кейбір адамдарға пайда 
болған ауытқуларды жеңу және белгілі бір нәрсеге тоқтау оңай емес. 

- тұтынушының жеке басының ерекшеліктері, тұтынушының көңіл-
күйі. 

Үшінші кезең–тапсырыстың өзі немесе қызметтен бас тарту. Егер 
тұтынушы тапсырыс жасаған болса, онда бұл тәжірибе бастапқыда қызмет 
туралы идеяны меншік құқығымен бірдей салыстыру арқылы анықталады. 
Бірақ болашақта тұтынушы таңдалған қызметке ие бола бастағанда, ол енді 
қиялдағы қасиеттерді емес, нақты қасиеттерді бағалайды. 
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қызмет көрсету қызметкерлері, әсіресе байланыс аймағының қызмет 
қызметкерлері тұтынушыларымен қарым-қатынас психологиясын қызмет 
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Екінші кезең– тапсырыс беру немесе одан бас тарту туралы шешім 
қабылдау. Түпкілікті шешім, әдетте, тұтынушының қызмет туралы 
көзқарасын және оның иелік ету ұсынысына сәйкес келмеу дәрежесін 
бірнеше рет (кейде бірнеше рет) салыстырғаннан кейін қабылданады. 
Тапсырыс туралы шешім қабылдауға бірқатар қосымша факторлар әсер 
етеді: 

- қызметтің сән мен бағаға сәйкестігі. Төмен баға тапсырысты тиімді 
етеді, бірақ оның сапасына қатысты ескерту тудырады. Жоғары баға қызмет 
сапасының көрсеткіші ретінде қызмет етеді, бірақ шешім қабылдауды 
қиындатады; 

- қызметтер ассортиментінің әртүрлілігі. Бұл жерде есте сақтайтын 
жайт, тым көп таңдау кезінде, көздер ойнаған кезде, кейбір адамдарға пайда 
болған ауытқуларды жеңу және белгілі бір нәрсеге тоқтау оңай емес. 

- тұтынушының жеке басының ерекшеліктері, тұтынушының көңіл-
күйі. 

Үшінші кезең–тапсырыстың өзі немесе қызметтен бас тарту. Егер 
тұтынушы тапсырыс жасаған болса, онда бұл тәжірибе бастапқыда қызмет 
туралы идеяны меншік құқығымен бірдей салыстыру арқылы анықталады. 
Бірақ болашақта тұтынушы таңдалған қызметке ие бола бастағанда, ол енді 
қиялдағы қасиеттерді емес, нақты қасиеттерді бағалайды. 

Қызметтен бас тарту әр түрлі реакциялармен бірге жүреді. Сонымен, 
егер қызмет нашар болғандықтан тапсырыс беруден бас тартылса, келуші 
өкініш  пен тітіркенуді сезінуі мүмкін [16]. 

 
6.1.5. Қызмет көрсету саласы қызметкерлерінің еңбек қызметі 
 
Әрекетшілдік–бұл адамның ішкі (психикалық) және сыртқы 

(физикалық) белсенділігі. 
Адамның белсенді әрекетінің қайнар көзі қандай? Бір жағынан, бұл 

оған жауап қайтару керек сыртқы әлемнің әсері, ал екінші жағынан, 
қанағаттандыру керек өз қажеттіліктері. 

Сыртқы жағынан, қызмет өндіріс талаптарымен, технологиялық 
тәртіппен, басшылардың нұсқауларымен және т. б. реттеледі. Қызметтің ішкі 
реттеушілері психикалық процестер, қасиеттер, күйлер, қажеттіліктер, 
қызығушылықтар және т. б. 

Психика іс-әрекетте қалыптасады және көрінеді. Өз кезегінде 
белсенділік психиканың әсерінен болады. Осылайша, белсенділік пен 
психика бір-бірімен тығыз байланысты, өзара тәуелді және өзара шартталған. 

Іс-әрекет барысында адам өмір, өндіріс және басқа да тәжірибе 
жинақтап, үнемі дамып, өзін-өзі жетілдіреді. Іс-әрекет процесінде 
психикалық құбылыстардың ағымы оның мақсатымен, тақырыбымен, 
құралдарымен, жағдайларымен және әр қызметкердің жеке 
ерекшеліктерімен, оның қажеттіліктерімен, тәжірибесімен анықталады. 

Өздерінің жиынтығында қарапайым қозғалыстар өте күрделі іс-әрекет 
жасайды. Адам белгілі бір құралдарды, әдістер мен тәсілдерді қолдана 
отырып, белгілі бір әрекеттерді орындайды. Әрекетті аяқтағаннан кейін адам 
түпкілікті нәтижелерді тексереді, жіберілген қателерді түзетеді және 
қорытындылайды. 

Осылайша, кез келген қызмет жалпы мақсаттың бірлігімен 
біріктірілген белгілі бір әрекеттерді қамтиды. Әдетте, іс-әрекеттің басталуы – 
қанағаттандыруға жататын қажеттіліктер негізінде мақсат қою немесе 
адамның өзі шешуі керек міндет туралы хабардар болуы. Содан кейін 
жоспарды, схемаларды, алдағы әрекеттердің модельдерін жасау керек. 

Қызмет барысында қызметкердің жеке қасиеттері, қабілеттері, 
шеберлігі өнімге (қызметке) ауысады. Басқа сөздермен айтқанда, өз 
дайындаушының тұлғасын әрқашан қызметінің мәні тағып жүреді. Дайын 
өнімді (қызметті) қарау кезінде сіз қызметкердің жеке басы туралы түсінік 
ала аласыз: оның қабілеттері, кәсіби шеберлігі, жұмысына деген көзқарасы 
[16]. 

 
 



278

6.1.6. Тапсырыс беру кезіндегі қызмет көрсету процесінің 
психологиясы 

 
Психиканың даму заңдылықтарын зерттеудің теориялық сұрақтарынан 

басқа, психологияның міндеті психикалық құбылыстардың бағытына 
байланысты адам қызметінің әртүрлі түрлерін зерттеуді қамтиды. Қазіргі 
психологиялық ғылым өзінің нақты міндеттері мен тәжірибелік қолданысы 
бар бірқатар салаларды қамтиды. Психологияның маңызды салаларына 
мыналар жатады: жалпы психология, педагогикалық психология, еңбек 
психологиясы, әлеуметтік психология және т.б. Қызмет көрсету 
психологиясы – психологияның бір саласы. Оның ажырамас бөлігі-
тұрмыстық қызмет көрсету психологиясы. Тұрмыстық қызмет көрсету 
психологиясы тұрмыстық қызмет көрсету процесін ұйымдастырудың 
психологиялық факторларын ашады, сән психологиясының мәселелерін, 
жарнаманың әсер ету психологиясын зерттейді, байланыс аймағындағы 
жұмысшылардың жұмысын ұйымдастырудың психологиялық жағдайларын 
қарастырады. 

Тапсырыс беру кезінде қызмет көрсету процесінің психологиясын білу 
қызметкерлерге көмектеседі: 

- тұтынушыларға қызмет көрсетудің ең жақсы нұсқасын таңдау үшін 
олардың мінез-құлқын түсіну; 

- өзінің мінез-құлқын саналы түрде реттеу мақсатында өзінің ішкі 
әлемін тануға; 

- қажет болған жағдайда көмек пен қолдау көрсету үшін әріптестердің 
мінез-құлқын түсіну. 

Байланыс аймағының қызметкерлері қызмет көрсету процесінің 
психологиясын білуі керек, өйткені олардың қызметі үлкен психологиялық 
мазмұнмен сипатталады. Тұтынушыларға сәтті қызмет көрсету көбінесе 
шебердің тұтынушының жеке психологиялық ерекшеліктерін түсіну және 
оның сәтті күйін тану қабілетіне байланысты. 

Қызмет көрсету процесінің психологиясы әлеуметтік психологиямен 
тығыз байланысты екенін белгілеп кетейік. Әлеуметтік психология әртүрлі 
ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған топтардағы адамдардың өзара 
әрекеттесуінде болатын құбылыстарды қарастырады [15]. 
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психологиясы 
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«Жақсы» және «жаман» моральдық мінез – құлықтың көрсеткіштері 
болып табылады, олардың призмасы арқылы адамның іс-әрекеті, оның 
барлық қызметі бағаланады. Этика «жақсылықты» іс-әрекеттің объективті 
моральдық мәні ретінде қарастырады. Ол моральдың оң нормалары мен 
талаптарының жиынтығын біріктіреді және идеал, рөл үлгісі ретінде әрекет 
етеді. «Жақсы» ізгілік ретінде әрекет ете алады, яғни.адамның моральдық 
қасиеті болуы мүмкін. «Жақсылыққа» «зұлымдық» қарсы тұрады, осы 
категориялар арасында әлем құрылғаннан бері күрес жүріп жатыр. Көбінесе 
мораль жақсылықпен, жағымды мінез-құлықпен анықталады, ал зұлымдық 
бейморальдылық пен азғындық ретінде қарастырылады. 

Қоғамда қолданылатын мінез-құлық нормалары мен ережелері адамға 
қоғамға қызмет етуді, жеке және қоғамдық мүдделерді үйлестіруді 
бұйырады. Мораль бізге әр істі жанымыздағы адамдар үшін жаман 
болмайтындай етіп жасауға үйретеді, ал моральдық нормалар дәстүрлер мен 
әдет-ғұрыптарға сүйенеді. 

Іскерлік қарым-қатынас мәдениетінің негізгі элементтерінің бірі–
адамдардың моральдық мінез-құлқы. Ол жалпыадамзаттық моральдық 
принциптер мен нормаларға – адамның қадір-қасиетін, ар-намысын, 
тектілігін, ар-ұжданын, парыз сезімін және т.б. құрметтеуге негізделген. 

Ар-ұждан–бұл адамның өз іс-әрекеттерін моральдық тұрғыдан білуі, 
соның арқасында біз өз іс-әрекеттерімізді бақылап, өз іс-әрекеттерімізге баға 
береміз. Ар-ұждан парызбен тығыз байланысты. Парыз дегеніміз–өз 
міндеттерін (азаматтық және қызметтік) адал орындау туралы хабардар болу. 
Мысалы, парызды бұзған жағдайда, ар-ұжданның арқасында адам басқаларға 
ғана емес, өзіне де жауап береді. 

Адамның моральдық келбеті үшін абырой үлкен мәнге ие, ол адамның 
моральдық еңбегін, беделін тануда көрінеді. Офицердің абыройы, 
кәсіпкердің абыройы, рыцарлық абырой – бұл адамнан өзіне тиесілі 
әлеуметтік немесе кәсіби топтың беделін сақтауды талап ететін адам. 
Абырой адамды адал еңбек етуге, шыншыл, әділ болуға, қателіктерін 
мойындауға, өзіне талап қоюға міндеттейді. 

Қадір-қасиет өзін-өзі сыйлаумен, оның жеке басының маңыздылығын 
түсінумен көрінеді. Адамның өз еңбектерін ашуда ұстамды болу қабілеті 
қарапайымдылық деп аталады. Бір нәрсеге тұрарлық адам өзінің қадір-
қасиетін мақтан тұтудың, өз құндылығын толтырудың, өзгелерді өздерінің 
алмастырылмайтындығы туралы идеямен шабыттандырудың қажеті жоқ. 

Іскерлік қарым-қатынас мәдениетінің ажырамас бөлігі – тектілік. Текті 
адам, егер ол жауға берілсе де, өз сөзіне адал. Бұл адамдарға дөрекілікке жол 
бермейді. Тектілік көмек пен жанашырлық үшін жариялылық пен 
ризашылықты қажет етпейді [15]. 
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6.2.2. Кәсіби этика, кәсіби мінез-құлық 
 
Мінез-құлық туралы жалпы ақпарат 
Адамның мінез-құлқы–бұл әлеуметтік ортамен (қоғаммен) өзара 

әрекеттесу кезінде жасаған іс-әрекеттерінің жиынтығы. 
Адамның мінез-құлқы оның қажеттіліктерін, талғамдарын, 

көзқарастарын, темперамент пен мінездің ерекшеліктерін, тұтастай тұлғаны 
сипаттайды. Адамның мінез-құлқында оның жүйке қызметінің түрі ғана емес, 
сонымен қатар жедел күйі де із қалдырады. Тыныш және теңдестірілген 
флегматикалық адам кейде әсер ету күйіне түсіп, холерик сияқты әрекет 
етеді. Кейбір жағдайларда белсенді және мейірімді холерик қауіпті және 
депрессияға ұшырайды. Эмоциялар мен сезімдер мінез-құлықты реттеуде 
үлкен маңызға ие, бірақ негізінен адамның мінез-құлқы өмірдің әлеуметтік 
жағдайымен, кәсіби еңбектің ерекшелігімен анықталады. 

Егер моральдық-әрекеттің барлық құрамдас бөліктері болса, мінез-
құлықты моральдық деп санауға болады. Әрекеттер адамның мінез-
құлқының айнасы деп айта аламыз. Өйткені адамның қимылында, іс-
әрекетінде оның ойлары, сезімдері мен тілектері жинақталады. 

Осылайша, адамның мінез-құлқы оның моральдық келбетінің 
объективті өлшемі ретінде қызмет етеді. Адамның іс-әрекетінің себептері, 
сайып келгенде, оның сөздерінде емес, оның істерінде көрінеді. Тек іс-
әрекеттер арқылы адамның моральын бағалауға болады. 

Адамның күрделі, жан-жақты құбылыс ретіндегі мінез-құлқы қарым-
қатынас жағдайын бағалауды, оның дамуын болжауды және жауапты 
дамытуды қамтиды. Осылайша, тұтынушымен өзара әрекеттесу арқылы 
бірқатар кәсіби-этикалық міндеттер шешіледі, мысалы: тұтынушының 
сұраныстары туралы хабардарлығын бағалау, оған жақындау әдісін таңдау 
(байланыс орнату), жалпы мінез-құлық жолын анықтау. Мінез-құлық 
жолында жеке әрекеттердің моральдық құндылығы айқын көрінеді. Шебер 
өзіне сенімді болу және тұтынушыны өзіне сендіру үшін өзінің мінез-құлық 
жолын құруы керек. Әсіресе мәдениетті емес тұтынушыға қызмет көрсету 
кезінде мінез-құлық сызығын мұқият таңдау керек, өйткені онымен өзара 
әрекеттесу кезінде күтпеген асқынулар жоққа шығарылмайды. 

Әлеуметтік рөлдер. «Рөл» ұғымы әр түрлі әлеуметтік талаптарды 
орындау кезінде адамның мінез-құлқын сипаттау үшін қолданылады. 
Әлеуметтік рөл-бұл жеке тұлғаның тұлға аралық қатынастар жүйесіндегі 
ұстанымына (мәртебесіне) байланысты қабылданған нормаларға сәйкес 
келетін мінез-құлық тәсілі. Кез келген әлеуметтік рөлді орындау кезінде адам 
ресми құжаттарда болуы мүмкін немесе салт-дәстүрлермен, әдет-
ғұрыптармен бекітілген белгілі бір бағдарлама бойынша әрекет етеді. Адам 
өзінің әлеуметтік рөлін саналы түрде де, бейсаналық түрде де орындай 
алады. Олардың әлеуметтік рөлінің орындалуын басқалар қатаң бақылайды. 
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жағдайымен, кәсіби еңбектің ерекшелігімен анықталады. 

Егер моральдық-әрекеттің барлық құрамдас бөліктері болса, мінез-
құлықты моральдық деп санауға болады. Әрекеттер адамның мінез-
құлқының айнасы деп айта аламыз. Өйткені адамның қимылында, іс-
әрекетінде оның ойлары, сезімдері мен тілектері жинақталады. 

Осылайша, адамның мінез-құлқы оның моральдық келбетінің 
объективті өлшемі ретінде қызмет етеді. Адамның іс-әрекетінің себептері, 
сайып келгенде, оның сөздерінде емес, оның істерінде көрінеді. Тек іс-
әрекеттер арқылы адамның моральын бағалауға болады. 

Адамның күрделі, жан-жақты құбылыс ретіндегі мінез-құлқы қарым-
қатынас жағдайын бағалауды, оның дамуын болжауды және жауапты 
дамытуды қамтиды. Осылайша, тұтынушымен өзара әрекеттесу арқылы 
бірқатар кәсіби-этикалық міндеттер шешіледі, мысалы: тұтынушының 
сұраныстары туралы хабардарлығын бағалау, оған жақындау әдісін таңдау 
(байланыс орнату), жалпы мінез-құлық жолын анықтау. Мінез-құлық 
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ғұрыптармен бекітілген белгілі бір бағдарлама бойынша әрекет етеді. Адам 
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Кәсіби мінез-құлық. 
Кәсіби мінез-құлық байланыс аймағының қызметкерін келушілер 

арасында бөліп қана қоймай, сонымен қатар жүйке жүйесін шамадан тыс 
жүктемелерден қорғайтын қорғаныс функциясын да орындауы керек. Шебер 
өзінің жеке психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, кәсіби мінез- 
құлық желісін дамытуы керек [16]. 

Шебердің кәсіби мінез-құлқы келесі талаптарға сай болуы керек: 
1. Мейірімділік пен ақкөңілдік 
2. Жайдарылық және сыпайылық 
3. Биязылық және өнегелілік 
4. Ұстамдылық пен әдептілік 
5. Қамқорлық 
6. Шеберлік 
7. Білімдарлық 
8. Ар-намыс туралы қамқорлық 
 
6.2.3.Қызметкердің тұтынушымен қарым-қатынас мәдениеті 
 
Байланыс аймағының қызметкерінің тұтынушымен қарым-қатынас 

мәдениеті өз ойларын тұжырымдай білу және келушіні тыңдау қабілетінде 
көрінеді. Қарым-қатынас мәдениеті тыныш, іскерлік ортаны құрудан 
басталады. 

Іскерлік әңгіме – коммерциялық табыстың маңызды шарттарының бірі. 
Ауызша сөйлеудің төмен мәдениеті іскерлік әлеуетті төмендетеді және 
олардың мүмкіндіктерін барынша арттыруға мүмкіндік бермейді. 

Қарым-қатынас мәдениеті қызметкер мен келуші арасындағы 
қашықтыққа да әсер етеді. 

Байланыс аймағының қызметкері тұтынушыдан 70-80 см қашықтықта 
болуы керек. Көз байланысы болуы үшін әңгімелесушілер бір-біріне бет 
бұруы керек. Тұтынушымен сөйлесу кезінде жайлы жағдай жасау өте 
маңызды. Қызмет көрсету қызметкері қарым-қатынас мәдениетінде ұсақ-
түйек жоқ екенін есте ұстауы керек, бәрі маңызды: бет әлпеті, ым-ишара, 
мимика, интонация, дауыс тембрі, киімдегі ұқыптылық және т. б. 
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Тұтынушымен жылы қарым-қатынас орнату үшін ойдағыдай келушіні 
қабылдау керек. Сәлемдесу кезінде мейірімді бет әлпетімен, күлімсіреп, 
тұтынушымен  көз байланысын жоғалтпау керек. Өз мәлімдемелеріңізді 
кесімді етіп емес, сұрақ түрінде қойсаңыз болады. 

Қызмет қызметкерінің кәсібилігінің көрсеткіштерінің бірі – 
тұтынушыны мұқият тыңдау мүмкіндігі. Байланыс аймағының қызметкері аз 
сөйлеп, тұтынушыны көбірек тыңдауы керек. Қарым-қатынас жасай отырып, 
қызмет қызметкері тұтынушыларды белгілі бір қызметті алуға 
ынталандыруы керек. 

Қарым-қатынас мәдениетінің маңызды құрамдас бөлігі-сөйлеу. 
Тұтынушыларға қызметтер мен олардың ерекшеліктері туралы нақты және 
сенімді түрде айту үшін қызмет қызметкерінің сөзі мазмұнды, анық, жеңіл 
және түсінікті болуы керек. 

Байланыс аймағының қызметкері жақсы дамыған дикцияға ие болуы 
керек. Нашар дикция қызметкерлердің сөйлеу мағынасын қабылдауды 
қиындатады және керісінше жақсы, айқын дикция-сөйлеудің анықтығын 
қамтамасыз етеді. Оны әдемі қимылдармен, жағымды бет-әлпеттермен және 
тиісті интонациямен сүйемелдеу керек. Іскерлік сөйлесудің сөйлеу қарқыны 
жайбарақат болуы керек. Ол қатты, мәнерлі, бейнелі сөйлеуі керек [15]. 

 
6.2.4.Тұтынушымен шағымдар мен қақтығыстар 
 
Өздеріңіз білетіндей, ресми қатынастар адамдардың көңіл-күйіне әсер 

етіп, ұжымда микроклимат жасайды. Жасыратыны жоқ, іскерлік қатынастар 
тез өзгеретін жағдайлармен байланысты және бұл өз кезегінде қақтығыстарға 
әкелуі мүмкін. Біздің әрқайсымыз жанжалды жағдайларға тап болдық. 
Қандай да бір жанжал туындаса, біздің эмоцияларымыз лезде «іске 
қосылады», біз қатты күш салып, ыңғайсыздықты бастан кешіреміз және 
өзіміздің әрі жанжалға қатысушылардың денсаулығына зиян келтіреміз. 
Сондықтан, әр мәдениетті адамға қақтығыстар туралы, олардан лайықты 
шығу жолдары және жанжал жағдайындағы мінез-құлық ережелері туралы 
қарапайым түсініктерге ие болу пайдалы әсерін тигізеді. 

Жанжал (лат. conflictus-соқтығысу) – қарама-қарсы бағытталған 
мақсаттардың, мүдделердің, позициялардың, пікірлердің, көру нүктелерінің, 
қарым-қатынас серіктестерінің көзқарастарының қақтығысы. Психологияда 
жанжалдың келесі түрлері бөлінеді. 

Адамдар арасындағы қақтығыс адамның бір-біріне қайшы келетін 
мүдделердің, ұмтылыстар мен қажеттіліктердің болуымен байланысты оның 
өмірінің кез-келген жағдайларына қанағаттанбауынан туындайды. 

Тұлғааралық қақтығыс – жанжалдың ең көп таралған түрі; ол адамдар 
арасында олардың көзқарастарының, мүдделерінің, мақсаттарының, 
қажеттіліктерінің сәйкес келмеуіне байланысты пайда болады. 
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Топтар арасындағы қақтығыс әртүрлі топтардың мүдделерінің 
соқтығысуынан туындайды. 

Топ пен жеке тұлға арасындағы қақтығыс жеке адамның күтуі мен 
топта қалыптасқан мінез-құлық пен қарым-қатынас нормалары арасындағы 
қайшылық ретінде көрінеді. 

Жанжалдың пайда болуы әртүрлі себептер мен жағдайларға 
байланысты болуы мүмкін, мысалы, қарым-қатынас процесінде жеткіліксіз 
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6.2.5. Жанжалдарды шешу және жою жолдары 
 
Жанжалдарды шешу тәсілі бойынша өнімді (конструктивті) және 

өнімсіз (деструктивті) болып бөлінеді.і. 
Деструктивті жанжалдар – бұл тұлғааралық қатынастары бұзылған, 
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мінез-құлықтың бес стратегиясын ұсынады: бәсекелестік, ынтымақтастық, 
ымыраға келу, бейімделу және аулақ болу. 

1.  Бәсекелестік – бұл өз мүдделері үшін ашық «күрес». 
2. Ынтымақтастық –бұл екі тараптың мүдделерін қанағаттандыратын 

шешім іздеу. 
3. Ымыраға келу дегеніміз – келіспеушіліктерді өзара жеңілдіктер 

арқылы шешу. 
4.  Аулақ болу – бұл жанжалдан, оны шешпей, өзіне талап етпей, бірақ 

өзінен кем түспей шығуға деген ұмтылыс. 
5.Бейімделу – бұл қарама-қайшылықтарды реттеу, олардың мүдделерін 

бұзу үрдісі. 
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Нәтижелі қақтығыстағы бірде-бір мінез-құлық стратегиясын ең жақсы 
деп санауға болмайды, сондықтан жағдай мен ахуалды ескере отырып, 
олардың әрқайсысын тиімді пайдалануды үйрену керек. 

Жанжалда адам ақыл-оймен емес, эмоциялармен басым болады, бұл 
сана жай өшіп, адам өз сөздері мен іс-әрекеттеріне жауап бермейтіндей 
әсерге әкеледі. 

Жанжалтану саласындағы мамандар қақтығыстағы мінез-құлық 
кодексін әзірледі: 

1. Серіктесіңізге «ашуын шығаруға» мүмкіндік беріңіз. Егер серіктес 
тітіркенген және агрессивті болса (теріс эмоцияларға толы), онымен келісу 
қиын және жиі мүмкін емес, сондықтан оған ішкі шиеленісті азайтуға 
көмектесуге тырысыңыз. Оның «жарылуы» кезінде сабырлы, сенімді, бірақ 
менмен емес әрекет ету ұсынылады. 

2. Агрессияны күтпеген әдістермен түсіріңіз. Мысалы, мүлдем басқа, 
бірақ серіктес үшін маңызды бизнес туралы күтпеген сұрақ қойыңыз немесе 
жанжалға ұшыраған сұхбаттасушыдан кеңес сұраңыз. 

3. Қажетті нәтиже мен проблеманы кедергілер тізбегі ретінде 
тұжырымдауды сұраңыз. Мәселе – бұл шешілуі керек қиындық, ал адамға 
деген көзқарас – бұл шешім қабылдауға тура келетін фон, жағдайлар. 

4. Тұтынушыға мәселені шешу туралы өз ойларын және олардың 
шешімдерін ұсынуға шақырыңыз. Кінәлілерді іздеудің және қалыптасқан 
жағдайды түсіндірудің қажеті жоқ. Одан шығудың жолын іздеңіз. Әрқашан 
есіңізде болсын, өзара қолайлы шешімдерді іздеу керек, яғни сіз және 
тұтынушы (байланыс серіктесі) түпкілікті нәтижеге өзара қанағаттануы 
керек. 

5. Жаңғырық сияқты, мәлімдемелер мен шағымдардың мағынасын 
көрсетіңіз. «Мен сізді дұрыс түсіндім бе?», «Сіз айтқыңыз келді...» 
түсінбеушіліктерді жояды және сұхбаттасушыға назар аударады, бұл оның 
агрессиясын азайтады. 

6. Егер өз кінәңізді сезінсеңіз, кешірім сұрауға қорықпаңыз. Сенімді 
және жетілген адамдар кешірім сұрай алады, сондықтан бұл тұтынушыны 
қарусыздандырады және оған құрмет пен сенім тудырады. 

7. Қарама-қайшылықты шешудің нәтижесіне қарамастан, қарым-
қатынасты бұзбауға тырысыңыз. Тұтынушыға, серіктеске өз құрметіңізді 
білдіріңіз және туындаған қиындықтар туралы келісіміңізді білдіріңіз. Егер 
сіз қарым-қатынасты сақтасаңыз, оны болашақ тұтынушы ретінде 
жоғалтпайсыз[15]. 

 
  



285

Нәтижелі қақтығыстағы бірде-бір мінез-құлық стратегиясын ең жақсы 
деп санауға болмайды, сондықтан жағдай мен ахуалды ескере отырып, 
олардың әрқайсысын тиімді пайдалануды үйрену керек. 

Жанжалда адам ақыл-оймен емес, эмоциялармен басым болады, бұл 
сана жай өшіп, адам өз сөздері мен іс-әрекеттеріне жауап бермейтіндей 
әсерге әкеледі. 

Жанжалтану саласындағы мамандар қақтығыстағы мінез-құлық 
кодексін әзірледі: 

1. Серіктесіңізге «ашуын шығаруға» мүмкіндік беріңіз. Егер серіктес 
тітіркенген және агрессивті болса (теріс эмоцияларға толы), онымен келісу 
қиын және жиі мүмкін емес, сондықтан оған ішкі шиеленісті азайтуға 
көмектесуге тырысыңыз. Оның «жарылуы» кезінде сабырлы, сенімді, бірақ 
менмен емес әрекет ету ұсынылады. 

2. Агрессияны күтпеген әдістермен түсіріңіз. Мысалы, мүлдем басқа, 
бірақ серіктес үшін маңызды бизнес туралы күтпеген сұрақ қойыңыз немесе 
жанжалға ұшыраған сұхбаттасушыдан кеңес сұраңыз. 

3. Қажетті нәтиже мен проблеманы кедергілер тізбегі ретінде 
тұжырымдауды сұраңыз. Мәселе – бұл шешілуі керек қиындық, ал адамға 
деген көзқарас – бұл шешім қабылдауға тура келетін фон, жағдайлар. 

4. Тұтынушыға мәселені шешу туралы өз ойларын және олардың 
шешімдерін ұсынуға шақырыңыз. Кінәлілерді іздеудің және қалыптасқан 
жағдайды түсіндірудің қажеті жоқ. Одан шығудың жолын іздеңіз. Әрқашан 
есіңізде болсын, өзара қолайлы шешімдерді іздеу керек, яғни сіз және 
тұтынушы (байланыс серіктесі) түпкілікті нәтижеге өзара қанағаттануы 
керек. 

5. Жаңғырық сияқты, мәлімдемелер мен шағымдардың мағынасын 
көрсетіңіз. «Мен сізді дұрыс түсіндім бе?», «Сіз айтқыңыз келді...» 
түсінбеушіліктерді жояды және сұхбаттасушыға назар аударады, бұл оның 
агрессиясын азайтады. 

6. Егер өз кінәңізді сезінсеңіз, кешірім сұрауға қорықпаңыз. Сенімді 
және жетілген адамдар кешірім сұрай алады, сондықтан бұл тұтынушыны 
қарусыздандырады және оған құрмет пен сенім тудырады. 

7. Қарама-қайшылықты шешудің нәтижесіне қарамастан, қарым-
қатынасты бұзбауға тырысыңыз. Тұтынушыға, серіктеске өз құрметіңізді 
білдіріңіз және туындаған қиындықтар туралы келісіміңізді білдіріңіз. Егер 
сіз қарым-қатынасты сақтасаңыз, оны болашақ тұтынушы ретінде 
жоғалтпайсыз[15]. 

 
  

6.2.6.Еңбек ұжымындағы өзара қарым-қатынас этикасы 
 
Еңбек ұжымы және оның құрылымы 
Еңбек ұжымы –бұл өндірістегі әлеуметтік маңызды мақсаттарға жетуге 

бағытталған адамдардың ұйымдасқан бірлестігі. Үйлесімді еңбек ұжымы 
оның мүшелері арасындағы ынтымақтастық пен өзара көмек қатынастарымен 
сипатталады. Ұжымның бірлігі мақсаттардың (ұжымдық және жеке) 
бірлігіне, қызметкерлердің идеялық және әлеуметтік-психологиялық 
қауымдастығына, тәртіпке, демократияға негізделген. Бұл белгілердің даму 
деңгейі көбінесе команданың жетілу дәрежесін анықтайды. Ұжымның 
қалыптасуы кәсіпорын жұмысындағы өзгерістерді және жұмысшылардың 
әлеуметтік құрамын ескере отырып, үздіксіз жүреді. Жақсы қалыптасқан 
командада оның әр мүшесінің жеке басын дамыту үшін барлық қажетті 
жағдайлар жасалады. 

Кез келген еңбек ұжымында екі құрылым бар: ресми және бейресми. 
Ұжымның ресми құрылымы қызметкерлердің ресми міндеттері, лауазымдық 
нұсқаулықтар, бұйрықтар негізінде құрылады. Ол әрбір мүшеге белгілі бір 
функцияларды (міндеттерді) орындауды бұйырады. Ресми құрылым аясында 
әр қызметкер алдын-ала белгіленген түрде ұжымның басқа мүшелерімен 
өзара әрекеттесуге міндетті. 

Бейресми қатынастар ресми қарым-қатынастың толықтыруы және 
жалғасы болып табылады. Олар ресми қатынастарға икемділік береді, 
қызметкердің жұмысына қанағаттанушылығын арттырады. Әр бейресми 
топтың басында көшбасшы тұр. Ол осы топтың барлық қызметін 
ұйымдастырушы. Бейресми көшбасшылар – бұл адамдарды жинай алатын, 
өндірістік мәселелерде құзыретті және т.б. топ мүшелері, қызметкерлерге 
жеке жоспарда сәтті әсер ету үшін көшбасшы бейресми құрылымда үстем 
жағдайға ие болуы керек. Егер көшбасшы бейресми көшбасшы болмаса, онда 
бұл командада қақтығыстар ықтималдығы жоғары. Біріккен ұжымда 
бейресми көшбасшы, әдетте, формалды (ресми) көшбасшы болып табылады. 

Ұжымның үйлесімді жұмысы көбінесе ресми және бейресми 
құрылымдардың бір-біріне қаншалықты жақын болуына байланысты. Жұмыс 
істейтін бригадаларда ресми және бейресми құрылымдар бір-біріне жақын 
және жаңадан құрылғанға қарағанда үйлесімді. Бұл құрылымдардың 
жақындасуының негізі-адамдарды осындай топтарға біріктірудің еріктілігі, 
әр мүшенің жоғары нәтижеге деген қызығушылығы. 

Ұжымның моральдық-психологиялық ахуалы  
Моральдық-психологиялық ахуал – ұжымда қалыптасқан эмоционалды 

қатынастар жүйесін бейнелейтін бейнелі ұғым. Моральдық-психологиялық 
ахуал деп ұжымда адамдардың бір-біріне және ортақ іске қатысты көрінетін 
басым психологиялық икемделу (көңіл-күй) түсініледі. Жұмысшылардың 
жақсы көңіл-күйі олардың еңбек өнімділігінің артуына әсер ететіні белгілі, 
ол 10-15% - ға артады. Жұмысшылардың көңіл - күйі нашар болған кезде 
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олардың еңбек өнімділігі 50-60% төмендейді. Сондай-ақ, өндіріс тиімділігін 
төмендететін себептердің 20%-ы моральдық-психологиялық факторларға 
тиесілі екені анықталды. Демек, қызметкердің көңіл-күйі маңызды өндірістік 
көрсеткіш болып табылады. Мысалы, әлеуметтанушылар жақсы моральдық-
психологиялық ахуал қалыптасқан топтар тұрақсыз ахуалы бар топтарға 
қарағанда тәртіпті 14 есе жиі бұзатындығын анықтады. 

Қазіргі уақытта қызмет көрсету мәдениетін арттырудағы моральдық-
психологиялық ахуалдың маңызы үнемі артып келеді. Бұл тауарлар 
(қызметтер) өндірісін қарқындату қызметкердің психикасына жүктемені 
арттыратындығына байланысты. Бұл ұжымдағы моральдық-психологиялық 
ахуалға да әсер етеді. Әрине, мұндай әсер жұмысшылардың шығармашылық 
белсенділігін ынталандыратын да, басатын да болуы мүмкін, тек санына ғана 
емес, сонымен қатар көрсетілетін қызметтердің сапасына да әсер етеді. 
Осыған байланысты моральдық-психологиялық ахуал қолайлы (салауатты) 
және қолайсыз (залалды) болып бөлінеді. 

Салауатты моральдық-психологиялық ахуал қызметкерлердің бір-
біріне деген өзара назарында, сыйластығында көрініс табады. Мұндай 
ұжымда қызметкер әрқашан көңілді көңіл-күйде және тұтынушыларға 
мәдени қызмет көрсетуге үнемі дайын. Дәл осындай ұжымда адам жұмысқа 
мереке баратындай барады. 

Үйлесімді, достық ұжымда ерекше ұжымдық психология қалыптасады, 
ол кезде басқаларға зиян келтіре отырып, пайдалы жұмыс алу мүмкін 
болмайды. Мұндай топтарда тұлғааралық қатынастар туралы әдеттегі 
идеялар айтарлықтай өзгереді. Жеке ұнатулар мен ұнатпаушылықтар фонға 
түседі және ресми қарым-қатынас жүйесіне аз әсер етеді. Бұл жағдайда оның 
мүшелерінің үйлесімділігіне қол жеткізу оңайырақ. Олар үшін еңбек ұжымы 
референттік топқа айналады. Мұндай команда біртіндеп еңбек отбасының бір 
түріне айналады, онда оның мүшелерінің бір-біріне жауапкершілігі, олардың 
бір-біріне тәуелділігі және бір-біріне деген қамқорлығы айқын көрінеді. 
Мұнда олар біреудің жұмыс үшін тамаша жағдай жасауын күтпейді, бірақ 
олар қиын жағдайлардан шығудың жолын іздейді. 

Ұжымның салауатты моральдық-психологиялық ахуалы – қара бастың 
қамы емес. Бұл еңбек өнімділігі мен сапасын, тұтынушыларға қызмет 
көрсету мәдениетін ұдайы арттырудың қажетті алғышарты. 

Қазіргі уақытта «моральдық-психологиялық ахуал» терминінің орнына 
«корпоративтік мәдениет» деген жалпы ұғым қолданылады. Қазіргі 
корпоративті мәдениетке мыналар кіреді: 

- қызмет көрсету кәсіпорнының философиясы (құндылықтары мен 
мәдениеті); 

- қызмет көрсету кәсіпорнының борышы (мақсаттары мен міндеттері). 
Корпоративтік мәдениет басшы (менеджер) қызметкерлерге бұйрық 

түрінде емес, кеңес түрінде бұйрық береді, оларға өзін-өзі бақылауды 
орнатуға көмектеседі деп болжайды. Нәтижесінде менеджменттегі еңбек 
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олардың еңбек өнімділігі 50-60% төмендейді. Сондай-ақ, өндіріс тиімділігін
төмендететін себептердің 20%-ы моральдық-психологиялық факторларға 
тиесілі екені анықталды. Демек, қызметкердің көңіл-күйі маңызды өндірістік
көрсеткіш болып табылады. Мысалы, әлеуметтанушылар жақсы моральдық-
психологиялық ахуал қалыптасқан топтар тұрақсыз ахуалы бар топтарға
қарағанда тәртіпті 14 есе жиі бұзатындығын анықтады.

Қазіргі уақытта қызмет көрсету мәдениетін арттырудағы моральдық-
психологиялық ахуалдың маңызы үнемі артып келеді. Бұл тауарлар
(қызметтер) өндірісін қарқындату қызметкердің психикасына жүктемені
арттыратындығына байланысты. Бұл ұжымдағы моральдық-психологиялық
ахуалға да әсер етеді. Әрине, мұндай әсер жұмысшылардың шығармашылық
белсенділігін ынталандыратын да, басатын да болуы мүмкін, тек санына ғана
емес, сонымен қатар көрсетілетін қызметтердің сапасына да әсер етеді.
Осыған байланысты моральдық-психологиялық ахуал қолайлы (салауатты)
және қолайсыз (залалды) болып бөлінеді.

Салауатты моральдық-психологиялық ахуал қызметкерлердің бір-
біріне деген өзара назарында, сыйластығында көрініс табады. Мұндай
ұжымда қызметкер әрқашан көңілді көңіл-күйде және тұтынушыларға
мәдени қызмет көрсетуге үнемі дайын. Дәл осындай ұжымда адам жұмысқа
мереке баратындай барады.

Үйлесімді, достық ұжымда ерекше ұжымдық психология қалыптасады,
ол кезде басқаларға зиян келтіре отырып, пайдалы жұмыс алу мүмкін
болмайды. Мұндай топтарда тұлғааралық қатынастар туралы әдеттегі
идеялар айтарлықтай өзгереді. Жеке ұнатулар мен ұнатпаушылықтар фонға
түседі және ресми қарым-қатынас жүйесіне аз әсер етеді. Бұл жағдайда оның
мүшелерінің үйлесімділігіне қол жеткізу оңайырақ. Олар үшін еңбек ұжымы
референттік топқа айналады. Мұндай команда біртіндеп еңбек отбасының бір
түріне айналады, онда оның мүшелерінің бір-біріне жауапкершілігі, олардың
бір-біріне тәуелділігі және бір-біріне деген қамқорлығы айқын көрінеді.
Мұнда олар біреудің жұмыс үшін тамаша жағдай жасауын күтпейді, бірақ
олар қиын жағдайлардан шығудың жолын іздейді.

Ұжымның салауатты моральдық-психологиялық ахуалы – қара бастың 
қамы емес. Бұл еңбек өнімділігі мен сапасын, тұтынушыларға қызмет
көрсету мәдениетін ұдайы арттырудың қажетті алғышарты.

Қазіргі уақытта «моральдық-психологиялық ахуал» терминінің орнына
«корпоративтік мәдениет» деген жалпы ұғым қолданылады. Қазіргі
корпоративті мәдениетке мыналар кіреді:

- қызмет көрсету кәсіпорнының философиясы (құндылықтары мен
мәдениеті);

- қызмет көрсету кәсіпорнының борышы (мақсаттары мен міндеттері).
Корпоративтік мәдениет басшы (менеджер) қызметкерлерге бұйрық

түрінде емес, кеңес түрінде бұйрық береді, оларға өзін-өзі бақылауды
орнатуға көмектеседі деп болжайды. Нәтижесінде менеджменттегі еңбек

ұжымының үлкен қатысуымен, қызметкерлердің өз қызметі үшін 
жауапкершілігінің артуымен сипатталатын жаңа басқару стилі дамиды. Бұл 
стиль жалаңаш басқарудан гөрі жұмысшыларға көбірек қанағат әкеледі. 

Корпоративтік философия мораль, әділеттілік, сапа сияқты ұғымдарға 
(құндылықтарға) негізделген. 

Мұнда жаңашылдық пен шығармашылық құпталады. Табыс 
корпоративті философиясы өз қызметкерлеріне де, тұтынушыларына да 
айқын болатын кәсіпорындарға келеді. Корпоративтік философия мыналарды 
қамтиды: 

- мақсатты нақты көрсету;
- фирманың жауапкершілігін анықтау;
- қызмет көрсету принциптерінің пайдадан басымдығы.
Қызмет көрсету кәсіпорнының беделі (имиджі) оның корпоративті

философияны ұстануы нәтижесінде қалыптасады, ол еңбек ұжымының 
барлық мүшелерінің дүниетанымына айналады. Кәсіпорын философиясын 
кәсіпорынның барлық қызметкерлері білуі және сақтауы тиіс [16]. 

6.2.7. Оқу үрдісіндегі этика 

Тауарларды (қызметтерді) тиімді өндіру үздіксіз, оның ішінде этикалық 
білімсіз мүмкін емес. Батыс елдерінде экономика тиімділігінің 
көрсеткіштерінің бірі жоғары білімі бар 20 жастан 40 жасқа дейінгі 
адамдардың саны болып табылады. 

Адамның (оқушының, студенттің) адамгершілік санасына идеалдар, 
моральдық нормалар, адамгершілік құндылықтар, моральдық мотивация, 
моральдық бағалау кіретіні белгілі. Бұл студент (оқушы) оқу іс-әрекетінде 
және күнделікті өмірде басшылыққа алатын моральдық нормалар мен 
принциптерде көрінеді. 

Адамгершілік сезімдері – басқаларға назар аудару және сезімталдық, 
жауапкершілік, әділеттілік, ар-ұждан және т.б. – студенттің (оқушының) 
адамгершілік мәдениетін қалыптастыруда үлкен рөл атқарады. Өйткені, 
қоғамның моральдық нормалары оны терең сезінген кезде ғана мінез-
құлықты жеке реттеушінің мағынасын алады. 

Моральдық тәрбие дегеніміз адамның моральдық идеалға сәйкес 
келетін этикалық көзқарастары мен сенімдерін қалыптастырудың мақсатты 
процесі деп түсініледі. Адамгершілік тәрбиесінің мәні қоғамның моральдық 
талаптарын ішкі сенімдерге аудару болып табылады. Студенттердің 
(оқушылардың) адамгершілік мінез-құлқын қалыптастыру (тәрбиелеу) тек 
адамгершілік білімді меңгерумен ғана шектелмейді. Іс жүзінде, моральдық 
нормаларды жақсы білетін студент (оқушы) олардың мінез-құлқына 
бағынбайтын жағдайлар жиі кездеседі. Моральдық нормаларды орындау 
әдетке айналуы керек, бұл оның қажеттілігіне айналуы керек. Адамгершілік 
әдеттер мен мінез-құлық дағдылары студентке (оқушыға) туғаннан 
берілмейді, бірақ моральдық әрекеттерді бірнеше рет орындау процесінде 
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алынады. Мұнда мәдениетке, өмірге, әдеттерге енген дүниені  ғана ескеру 
қажет. 

Қызмет көрсету қызметкері өзін-өзі тәрбиелеу, адамгершілік мінез-
құлыққа деген көзқарасты дамыту арқылы өмір бойы өзін-өзі жетілдіруді 
талап етеді. Адамгершілік өзін-өзі тәрбиелеу процесінде адам өз 
міндеттеріне, басқа адамдарға, өзіне деген қарым-қатынасын реттеуші 
ретінде қызмет ететін моральдық әдеттерді, дағдыларды, сезімдерді, 
нанымдарды дербес дамытады. Адамгершілік өзін-өзі тәрбиелеудің маңызды 
шарты-студенттің (оқушының) адамгершілік өзін-өзі жетілдіруге деген 
ұмтылысы. Ол келесі мақсаттарға жетуді көздейді: 

- моральдық құнды қасиеттерді қалыптастыру (борыш, адалдық, ар-
ұждан, қадір-қасиет, шыншылдық, сыпайылық, өзін-өзі басқару және т. б.); 

-оқу тобында салауатты моральдық-психологиялық ахуал 
қалыптастыру; 

- объективті өзін-өзі бағалау, яғни өз іс-әрекеттерінің себептерін түсіну 
мүмкіндігі. 

Осылайша, қызмет көрсету саласындағы оқу орнының түлегі қызмет 
көрсету мәдениетінің тасымалдаушысы болуы керек, яғни кәсіби этикаға ие 
болуы керек және пайымдаулардың тәуелсіздігі, адамгершілік жағынан өзін-
өзі көрсету, тұтынушыларға қызмет көрсетуге баса назар аудару, дамыған 
борыш сезімі, қызмет көрсетуден қанағаттану мүмкіндігі сияқты жеке 
қасиеттерге ие болуы керек. Әрине, ол қызметтік кәсіпорында қызмет 
көрсету мәдениеті туралы ұғымды ғана емес, сонымен қатар кәсіпорынды 
мәдени ете білуі керек. Оның кәсіби-этикалық білімі сапа сертификатының 
бір түрі болады [15]. 

 
6.3.Қызметтің эстетикалық мәдениеті 
 
6.3.1.Техникалық эстетика және дизайн 
 
Техникалық эстетика – үйлесімді пәндік ортаны құрудың техникалық 

және эстетикалық мәселелерін зерттейтін ғылым. Бұл эстетика, эргономика, 
психология, өндіріс технологиясы, экономика, әлеуметтану, өнертану сияқты 
ғылымдардың өзара әрекеттесуі нәтижесінде пайда болды. Техникалық 
эстетика сұлулық заңдарына сәйкес әлемді дамыту мәселелерімен 
айналысады. Өндірістік проблемалардың эстетикалық мәдениетке енуі 
өндірістік идеяларды көркемдік игеруден, «адам-техника» дәстүрлі 
көркемдік тақырыбына өндірістік көзқарастан тұрады. 

Техникалық эстетика өнімнің қалыптасуы мен құрамының 
заңдылықтарын зерттейді. Ол бұйымдар сапасының техникалық-
экономикалық көрсеткіштеріне, олар өндірілетін ортада осы бұйымдарды 
жасау құралдарына қойылатын талаптарды әзірлейді. Онда сұлулық 
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алынады. Мұнда мәдениетке, өмірге, әдеттерге енген дүниені  ғана ескеру 
қажет. 

Қызмет көрсету қызметкері өзін-өзі тәрбиелеу, адамгершілік мінез-
құлыққа деген көзқарасты дамыту арқылы өмір бойы өзін-өзі жетілдіруді 
талап етеді. Адамгершілік өзін-өзі тәрбиелеу процесінде адам өз 
міндеттеріне, басқа адамдарға, өзіне деген қарым-қатынасын реттеуші 
ретінде қызмет ететін моральдық әдеттерді, дағдыларды, сезімдерді, 
нанымдарды дербес дамытады. Адамгершілік өзін-өзі тәрбиелеудің маңызды 
шарты-студенттің (оқушының) адамгершілік өзін-өзі жетілдіруге деген 
ұмтылысы. Ол келесі мақсаттарға жетуді көздейді: 

- моральдық құнды қасиеттерді қалыптастыру (борыш, адалдық, ар-
ұждан, қадір-қасиет, шыншылдық, сыпайылық, өзін-өзі басқару және т. б.); 

-оқу тобында салауатты моральдық-психологиялық ахуал 
қалыптастыру; 

- объективті өзін-өзі бағалау, яғни өз іс-әрекеттерінің себептерін түсіну 
мүмкіндігі. 

Осылайша, қызмет көрсету саласындағы оқу орнының түлегі қызмет 
көрсету мәдениетінің тасымалдаушысы болуы керек, яғни кәсіби этикаға ие 
болуы керек және пайымдаулардың тәуелсіздігі, адамгершілік жағынан өзін-
өзі көрсету, тұтынушыларға қызмет көрсетуге баса назар аудару, дамыған 
борыш сезімі, қызмет көрсетуден қанағаттану мүмкіндігі сияқты жеке 
қасиеттерге ие болуы керек. Әрине, ол қызметтік кәсіпорында қызмет 
көрсету мәдениеті туралы ұғымды ғана емес, сонымен қатар кәсіпорынды 
мәдени ете білуі керек. Оның кәсіби-этикалық білімі сапа сертификатының 
бір түрі болады [15]. 

 
6.3.Қызметтің эстетикалық мәдениеті 
 
6.3.1.Техникалық эстетика және дизайн 
 
Техникалық эстетика – үйлесімді пәндік ортаны құрудың техникалық 

және эстетикалық мәселелерін зерттейтін ғылым. Бұл эстетика, эргономика, 
психология, өндіріс технологиясы, экономика, әлеуметтану, өнертану сияқты 
ғылымдардың өзара әрекеттесуі нәтижесінде пайда болды. Техникалық 
эстетика сұлулық заңдарына сәйкес әлемді дамыту мәселелерімен 
айналысады. Өндірістік проблемалардың эстетикалық мәдениетке енуі 
өндірістік идеяларды көркемдік игеруден, «адам-техника» дәстүрлі 
көркемдік тақырыбына өндірістік көзқарастан тұрады. 

Техникалық эстетика өнімнің қалыптасуы мен құрамының 
заңдылықтарын зерттейді. Ол бұйымдар сапасының техникалық-
экономикалық көрсеткіштеріне, олар өндірілетін ортада осы бұйымдарды 
жасау құралдарына қойылатын талаптарды әзірлейді. Онда сұлулық 

заңдарына сәйкес тақырыптық ортаны түрлендірудің бірқатар принциптері 
мен әдістері бар. 

Дизайн – бұл оның функционалды және эстетикалық аспектілерінің 
бірлігіне қол жеткізу үшін объективті ортаны қалыптастыруға және 
ұйымдастыруға бағытталған шығармашылық қызмет. Ағылшын тілінен 
аударғанда дизайн жобалау, құрастыру дегенді білдіреді. Дизайнның пайда 
болуы ХХ ғасырдың басына жатады, тақырыптық ортаның визуалды және 
функционалды сипаттамаларының стихиялық қалыптасуына жауап ретінде. 
Тар мағынада дизайн тек өнімнің эстетикалық қасиеттерін жобалау деп 
түсініледі. 

Тақырыптық ортаның эстетикалық мәселелерімен айналысатын 
суретшілерді дизайнерлер деп атайды. Олардың қызметінің басты мақсаты – 
адамға қамқорлық жасау. Бұл өнімнің, машиналар мен жабдықтардың 
сыртқы түрін жақсартуда, жұмысшылардың жайлылығы мен оңтайлы еңбек 
жағдайларын қамтамасыз етуде, өндіріс тиімділігін арттыруда көрінеді. 
Дизайнер сұлулықты пайдаға, пішінге өнімнің мақсатымен үйлестіруге 
арналған. Бұйымдарды, жабдықтарды әзірлеу кезінде дизайнер тапсырыс 
берушінің талаптарын да (эстетикалық жетілу, пайдалану ыңғайлылығы), 
сондай-ақ өндіріс талаптарын да (технологиялылық, үнемділік) назарға 
алады. 

Жаңа өнімді жобалау кезінде дизайнер оның сұлулығы мен пайдасын 
ғана емес, сонымен қатар дизайнның ұтымдылығын, оны өндірудің 
технологиялық сипатын да ескереді. Оның өндірісі технологиялық болуы 
керек, ал оны жүзеге асыру кәсіпорынға пайдалы. Бұған өнім тапсырыс 
берушіге ұнайтын жағдайда ғана қол жеткізуге болады. 

Дизайнердің міндеті – салондарда эстетикалық ортаны ұйымдастыру. 
Шаштараз салонында мерекедей болуы керек. Мұндай атмосфераны құру 
үшін көптеген айналар, жарқын талғампаз жабдықтар қолданылады, жақсы 
жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Өйткені, адамды әдемі ететін орын 
ыңғайлы ғана емес, сонымен қатар жағымды болуы керек. Шаштаразды 
безендіру тақырыбы әдетте оның жабдықтары болып табылады. 

Салондарда көптеген дизайн объектілері бар: барлық бұйымдар, 
өндірістік орта, көрнекі ақпараттың графикалық құралдары, жарнама, 
қаптама, құжаттама, персоналдың жұмыс киімі және т. б. [16]. 

 
6.3.2. Тұрмыстық бұйымдар (қызметтер) және жарнама эстетикасы 
 
Бұйымдардың (қызметтердің) эстетикалық қасиеттеріне мыналар 

жатады: 
- сұлулық; 
-композицияның тұтастығы (форманы біртұтас тұтас ретінде 

қабылдау); 
- өлшемдердің пропорционалдылығы; 
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- түс және т. б. 
Әрине, өнімдер (қызметтер) әдемі көрініс үшін ғана емес, халықтың 

белгілі бір қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін де жасалады. Дегенмен, 
өнімнің эстетикасы маңызды рөл атқарады. Өнімнің эстетикалық функциясы 
(мақсаты) оның тәжірибелік қолданылуымен анықталады. Өнімде (қызметте) 
пайдалы және әдемі арасында белгілі бір байланыс бар. Функционалды және 
эстетикалық қарым-қатынаста негізгі орын өнім формасына жатады. Бұл 
пайда мен сұлулықтың өзара байланысын шоғырландыратын форма. 
Шынында да, өнімдерге (қызметтерге) халықтың сұранысы көбінесе олардың 
сыртқы дизайнына (формасына) байланысты. Сондықтан олар конструктивті 
түрде ғана емес, сонымен қатар эстетикалық тұрғыдан да мәнерлі болуы 
керек. 

Жарнама эстетикасы 
Қызмет көрсету саласындағы жарнама – бұл оларға сұранысты 

қалыптастыру мақсатында қызметтердің тұтынушылық (пайдалы) қасиеттері 
туралы сенімді ақпаратты тарату жөніндегі іс-шаралар жиынтығы. Ол келесі 
міндеттерді шешуге арналған: 

- Халыққа қызмет көрсету орны, уақыты, нысандары мен әдістері, 
тапсырыстардың құны мен орындалу мерзімдері туралы ақпарат беру; 

- өнімдерді (қызметтерді) сату көлемін ұлғайту және маусымдықтың 
әсерін азайту үшін оларға сұраныстың қалыптасуына әсер ету; 

- клиенттердің эстетикалық талғамын тәрбиелеу. 
Сонымен бірге, жарнама қызмет көрсету кәсіпорындарының 

тұтынушылар алдындағы қызметтердің уақытылығы мен сапасы үшін 
жауапкершілігін арттырады. Жарнама халыққа жаңа қызмет түрлері туралы 
хабарлауда үлкен рөл атқаруы керек. Ол осы қызметтің (бұйымның) адам 
өміріндегі орнын шебер көрсетуі, оны осы қызмет (бұйым) оның өмірін 
жеңілдететініне, пайда әкелетініне және ләззат алатынына сендіруі керек. 
Қызмет көрсету саласындағы жарнама қызметтер нарығындағы өзгерістерге 
сезімтал және жедел болуы керек. Жарнамалық хабарламаның эстетикалық 
дизайны тұтынушыны қызықтыруға және тіпті ынталандыруға, оның ақыл-
ойына азық беруге, қиял ойынын жандандыруға арналған. 

Жарнамаға келесі негізгі эстетикалық талаптар қойылады: 
- айқындық; 
- көзге түсерлік ерекшелік; 
- сонылық. 
Өнімдерді (қызметтерді) жарнамалау кезінде тұтынушының назарын 

аудару, оның қызығушылығы, эмоцияларын қоздыру, қабылдау сияқты 
жарнаманың психологиялық факторлары ескерілуі керек. Адамдар дүкеннің 
орталық бөлігіне оның шетіне қарағанда екі есе көп көңіл бөлетіні 
анықталды. Витринаның төменгі бөлігінде орналасқан өнімдер жоғарыдан он 
есе көп назар аударады. 
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- түс және т. б. 
Әрине, өнімдер (қызметтер) әдемі көрініс үшін ғана емес, халықтың 

белгілі бір қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін де жасалады. Дегенмен, 
өнімнің эстетикасы маңызды рөл атқарады. Өнімнің эстетикалық функциясы 
(мақсаты) оның тәжірибелік қолданылуымен анықталады. Өнімде (қызметте) 
пайдалы және әдемі арасында белгілі бір байланыс бар. Функционалды және 
эстетикалық қарым-қатынаста негізгі орын өнім формасына жатады. Бұл 
пайда мен сұлулықтың өзара байланысын шоғырландыратын форма. 
Шынында да, өнімдерге (қызметтерге) халықтың сұранысы көбінесе олардың 
сыртқы дизайнына (формасына) байланысты. Сондықтан олар конструктивті 
түрде ғана емес, сонымен қатар эстетикалық тұрғыдан да мәнерлі болуы 
керек. 

Жарнама эстетикасы 
Қызмет көрсету саласындағы жарнама – бұл оларға сұранысты 

қалыптастыру мақсатында қызметтердің тұтынушылық (пайдалы) қасиеттері 
туралы сенімді ақпаратты тарату жөніндегі іс-шаралар жиынтығы. Ол келесі 
міндеттерді шешуге арналған: 

- Халыққа қызмет көрсету орны, уақыты, нысандары мен әдістері, 
тапсырыстардың құны мен орындалу мерзімдері туралы ақпарат беру; 

- өнімдерді (қызметтерді) сату көлемін ұлғайту және маусымдықтың 
әсерін азайту үшін оларға сұраныстың қалыптасуына әсер ету; 

- клиенттердің эстетикалық талғамын тәрбиелеу. 
Сонымен бірге, жарнама қызмет көрсету кәсіпорындарының 

тұтынушылар алдындағы қызметтердің уақытылығы мен сапасы үшін 
жауапкершілігін арттырады. Жарнама халыққа жаңа қызмет түрлері туралы 
хабарлауда үлкен рөл атқаруы керек. Ол осы қызметтің (бұйымның) адам 
өміріндегі орнын шебер көрсетуі, оны осы қызмет (бұйым) оның өмірін 
жеңілдететініне, пайда әкелетініне және ләззат алатынына сендіруі керек. 
Қызмет көрсету саласындағы жарнама қызметтер нарығындағы өзгерістерге 
сезімтал және жедел болуы керек. Жарнамалық хабарламаның эстетикалық 
дизайны тұтынушыны қызықтыруға және тіпті ынталандыруға, оның ақыл-
ойына азық беруге, қиял ойынын жандандыруға арналған. 

Жарнамаға келесі негізгі эстетикалық талаптар қойылады: 
- айқындық; 
- көзге түсерлік ерекшелік; 
- сонылық. 
Өнімдерді (қызметтерді) жарнамалау кезінде тұтынушының назарын 

аудару, оның қызығушылығы, эмоцияларын қоздыру, қабылдау сияқты 
жарнаманың психологиялық факторлары ескерілуі керек. Адамдар дүкеннің 
орталық бөлігіне оның шетіне қарағанда екі есе көп көңіл бөлетіні 
анықталды. Витринаның төменгі бөлігінде орналасқан өнімдер жоғарыдан он 
есе көп назар аударады. 

Тұтынушымен өзара әрекеттесу түрлері бойынша жарнама болуы 
мүмкін: 

- енжар (ақпараттық басылымдар, анықтамалықтар, каталогтар), 
- орташа шабуыл (газеттер, парақшалар, қалқандар), 
- агрессивті (радио, теледидар). 
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Экологиялық талаптарды сақтай отырып, қызмет көрсету кәсіпорны 
ғимаратының жанындағы аумақты көгалдандыру және көріктендіру сияқты 
эстетикалық безендіру құралына көп көңіл бөлу керек. 
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Интерьердің эстетикалық ерекшеліктері 
Қызмет көрсету кәсіпорнының ішкі көрінісі бойынша тұтынушылар 

көбінесе оның қызметкерлері туралы және тұтастай алғанда оған қызмет 
көрсету мәдениеті туралы пікір қалыптастырады. Салонның ішкі көрінісі 
қызметті алу үшін ыңғайлы болуы керек. Әдетте мұндай композициялық 
орталық жиһаз, салонның (залдың) жабдықтары болып табылады. 

Интерьерді безендіру кезінде түстердің адамға әсерін ескеру қажет. 
Сонымен, жасыл түс көздің қысымын төмендетеді, есту қабілетін күшейтеді. 
Қызыл түс еліртеді, тез шаршауға әкеледі. Сарғыш-сары түске ұзақ уақыт 
әсер еткенде, жұмысшылардың басы айналуы мүмкін. Қара түс адамға қысым 
жасайды. Қараңғы түс, әдетте, қызмет көрсету кәсіпорындарының стиліне 
психологиялық тұрғыдан жат. Эстетикалық және санитарлық себептерге 
байланысты интерьерді безендіруде көптеген ашық (жалықтыратын) және 
қараңғы реңктерді пайдалану ұсынылмайды. 

Белгілі бір интерьердің түсі адамның әртүрлі түстерді қабылдау 
заңдылықтарына сүйене отырып таңдалады. Мысалы, қызыл түстің 
көмегімен бөлмені «эмоционалды түрде жылытуға» болады, ал көк түстің 
көмегімен оны «салқындатуға» болады. Түсті контрасттарды қолдану 
бөлменің пропорцияларының бұзылуын көзбен түзетуге мүмкіндік береді. 
Есіңізде болсын, ашық түстер алыстау көрінеді, ал қараңғы түстер жақындап 
келе жатқандай көрінеді. Сондықтан, бойлық қабырғаларды ашық түстермен, 
ал көлденең қабырғаларды қараңғы бөлмеде бояған кезде, ол көзбен кеңірек 
және қысқа болады. 

Интерьердегі жарықтандыру тек пайдалы мақсатта ғана 
қолданылмайды. Ол сонымен қатар безендіру құралы ретінде қызмет етеді. 
Жарық сурет көмегімен төбеге ауқымдылық, көлемдірек орналастыру, көзбен 
оны екі функционалды аймаққа бөлуге болады. Дегенмен, жарықтандыру 
соқыр әрекетке жол бермеу үшін ұйымдастырылуы керек. Интерьер 
дизайнында жарық пен түсті бір-бірінен ажыратпай, органикалық бірлікте 
қарастырылуы керек. 

Интерьерді безендіруде әртүрлі әрлеу материалдары қолданылады. 
Олар сыртқы көріністе тартымды және сонымен бірге гигиеналық, берік, 
дыбыс сіңіргіш болуы керек. Қабырғаларды безендіру үшін қолданбалы 
графика, көркем фотосуреттер, түрлі-түсті витраждар қолданылады. 
Сонымен қатар, әрине, интерьердің жалпы құрамының көркемдік бөлінуіне 
жол бермеу керек. Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін таңдау ең алдымен 
кәсіпорынның профилімен анықталады. 

Жұмыс орнының эстетикасы 
Жұмыс орны ‒ лауазымдық міндеттерді орындау үшін қажетті 

құралдармен жарақтандырылған орындаушының еңбек қызметі аймағы. 
Жұмыс орнының эстетикалық дизайны шебердің жағымды эмоцияларын 
тудырады, қызмет көрсетуге деген қызығушылықты арттырады. Осылайша, 
оның шаршауы азаяды және еңбек өнімділігі артады. 
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құралдармен жарақтандырылған орындаушының еңбек қызметі аймағы. 
Жұмыс орнының эстетикалық дизайны шебердің жағымды эмоцияларын 
тудырады, қызмет көрсетуге деген қызығушылықты арттырады. Осылайша, 
оның шаршауы азаяды және еңбек өнімділігі артады. 

Жұмыс орнын жобалау кезінде оны бұзбау үшін, мүмкін болса, оны 
толықтыру үшін интерьердің ерекшеліктерін ескеру қажет. Сонымен, 
жиһаздың (жұмыс үстелінің) және жабдықтың түсі бөлменің жалпы фонымен 
үйлесуі керек. Тіпті байланыс аймағының қызметкері қолданатын құрал 
салонның жабдықтарымен үйлесімді болуы керек. Қызмет көрсететін 
қызметкердің жұмыс орны салонға шолуды, ыңғайлы жұмыс орнын және 
қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Ол үшін үстелдер мен 
орындықтардың дизайны эргономика талаптарына сәйкес келуі керек. 
Қызметкердің визуалды шаршауын азайту, салонда тыныш атмосфера құру 
және қызмет көрсету қызметін жандандыру үшін жасыл түстің ашық 
реңктерін (ашық жасыл, көк-жасыл, зәйтүн-жасыл) қолдану ұсынылады. 

Қызмет қызметкерлерінің беделі көбінесе олар жұмыс істейтін 
жағдайға байланысты деп айтуға болады. Қызмет көрсету кәсіпорны мен 
оның қызметкерлерінің тартымды имиджі – табысқа жетудің және нарықта 
ұзақ уақыт болудың кепілі [15]. 

 
6.3.4. Қызметкердің сыртқы келбетінің эстетикасы. Байланыс 

аймағы қызметкерінің этикеті 
 
Қызметкердің сыртқы келбетінің эстетикасы 
Қызметкердің эстетикалық мәдениеті жеке ерекшеліктері мен жасын 

ескере отырып, өзінің сыртқы келбетін (имиджін) «жасау» қабілетінен 
көрінеді. Шебердің пайда болуымен тұтынушы бірінші кездесуде ол туралы 
бір немесе басқа әсер қалдырады. Сондықтан байланыс аймағының 
қызметкері тартымды көрінуі керек. 

Шебердің келбеті шаштараздың, сұлулық салонының визит карточкасы 
сияқты. Қызметкердің жинақылығы, ұқыптылығы, дәлдігі бойынша 
тұтынушылар тұтастай алғанда осы қызмет көрсету кәсіпорнында қызмет 
көрсету мәдениетінің жоғары деңгейін бағалайды. Қызметкердің сыртқы 
келбеті келесі компоненттерден тұрады: киім, аяқ киім, шаш үлгі, косметика, 
мүсін, мимика, ым-ишара, мінез-құлық және т. б. 

Шебердің жұмыс киімі ең алдымен ыңғайлы, ұқыпты болуы керек. 
Киімнің түсі өте маңызды. Ол тыныш болуы керек, яғни жарқын емес, бірақ 
түссіз емес. Нысанды киімнің пішу сызығы, әдетте, қарапайым және 
талғампаз. Форманың сұлулығы мен әсемдігі жұмысшылардың өздерін 
қуантады және олармен байланысқан тұтынушыларға жағымды әсер 
қалдырады. 

Қызметкердің аяқ киімі киімге сәйкес келуі керек, онымен түсі мен 
стилі сәйкес келуі керек, ыңғайлы болуы керек. Шебер үшін төмен немесе 
орташа өкшелі аяқ киім киген дұрыс. 

Қызметкердің әрқашан қолдары таза, тырнақтары мұқият кесілген, 
шаштары жақсы жуылған болуы керек. Косметиканы қолданған кезде қызмет 
көрсететін қызметкер пропорция сезімін сақтауға міндетті, өйткені жұмыс 
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жағдайында оны теріс пайдалану мүмкін емес. Хош иістердің хош иісі әрең 
сезілуі керек. 

Байланыс аймағының жұмысшысы жақсы мүсінде болуы керек, 
түзетілген иықтар қызметке деген құлшыныс сезімін тудырады. 

Қызметкердің сыртқы келбетінде әдептілік үлкен рөл атқарады. 
Әдептілік тұтынушыларға жағымды әсер қалдырады. 

Тұтынушымен сөйлескенде, сіз басқа жаққа емес, оған қарауыңыз 
керек. 

Сыртқы келбеттін маңызды құрамдас бөлігі ‒ мінез-құлық пен ым. 
Қимылдар мәнерлі және ұстамды болуы керек. Сөйлесу кезінде қолды 
сермеу, бас пен иықтың жүйке қозғалысы қызметкердің төмен мәдениетін 
көрсетеді. Шебердің түр әлпеті ақ пейілді, жылы шырайлы күлкісі болуы 
қажет. 

Қазіргі уақытта қызмет көрсету саласындағы кәсіпорынның имиджімен 
тығыз байланысты қызметкерлердің имиджі туралы айту әдетке айналған. 
Көбінесе қызметтік кәсіпорындар өз мақсаттарын өзгерту және 
қызметкерлерді нарықтың жаңа талаптарына дайындау үшін тиісті имидж 
құрумен айналысады. Имидж қызметкердің барлық жақсылықтарын білдіруі 
керек. 

Имидж (бейне) қызметкердің өзіне, тұтынушыларға, әріптестеріне 
қалай қарайтындығы туралы көп айтады. Тиісті имиджді құру арқылы 
қызметкер тұтынушыларға кәсіби, тартымды және табысты маман ретінде 
көрінуі керек. Қызметкердің дауысын дұрыс модуляциялау сияқты «ұсақ-
түйек» тіпті тұтынушының сәтті әсерінің шамамен 40% - ын қамтамасыз 
етеді. 

Байланыс аймағы қызметкерінің этикеті 
Этикет ‒ бұл адамдарға деген қарым-қатынастың сыртқы көрінісін 

сипаттайтын мінез-құлық ережелерінің жиынтығы. Мұнда жатады: – 
нысанды өтініш, амандасу және айналасындағылармен қатынаса білу. 
Этикетте қатаң реттелетін рәсімнің сипаты бар талаптар бар. Осы талаптарды 
сақтауда мінез-құлық формасы үлкен мәнге ие. Этикет адамдар арасындағы 
белгілі бір келісімді білдіреді: жақсы және жаман мінез-құлық деген не. 
Жақсы мінез-құлық бәріне қажет. Кез келген адам жақсы тон ережелерін 
игере алады. Сонымен қатар, өзін қалай ұстау керектігін білу жеткіліксіз, 
білімді практикада, күнделікті өмірде қолдану қажет. Этикет дегеніміз ‒ 
басқаларға құрмет, ізгілік, әдептілік, назар аудару және міндеттілікті 
білдіретін белгілі бір әрекеттердің жиынтығы деп айта аламыз. 

Мәдениеттің ішкі (моральдық, этикалық) және сыртқы (эстетикалық) 
болып бөлінуі өте шартты екенін ескеріңіз. Этика актінің моральдық жағын, 
этикет эстетикалық жағын сипаттайды. Этика іс-әрекеттің мазмұнын, ал 
этикет оның көрінісін білдіреді. Тәрбиелі адамда сыртқы және ішкі мәдениет 
біртұтас тұтастыққа – ақыл-ойға біріктіріледі. Этикет ережелері моральдық 
сезімдерді алмастырмайды, олар тек сыртқы көрінісі болып табылады. 
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сезімдерді алмастырмайды, олар тек сыртқы көрінісі болып табылады. 

Этикетте адамның тәрбие деңгейі, оның мінез-құлық мәдениеті ережелерін 
меңгеру деңгейі ашылады. Тәрбиелі адам бірден, бір қарағанда көрінеді. 
Мұндай адамның келбеті (имидж) өзі туралы бірден айтады. 

Қызметтік этикет ‒ бұл қызмет көрсету саласы қызметкерінің 
қызметтік жағдайына байланысты мінез-құлық нормалары мен ережелерінің 
жиынтығы. «Қызметтік этикет» ұғымы мен «кәсіби этика» ұғымының 
айырмашылығы неде? Бұл айырмашылық кәсіби этика кәсіби мінез-құлық 
нормалары мен ережелерінің моральдық аспектісін зерттейді, ал этикет 
олардың сыртқы көрінісін сипаттайды. Қызметтік этикет ережелері 
тұтынушыларға мейірімді, сыпайы, алдын-ала қарауды ұсынады, ерегіс пен 
дау-дамайға тыйым салады, өз міндеттерін орындаудан алшақтайды, еңбек 
әріптестеріне сезімтал және мұқият болуды талап етеді. Қызметтік этикеттің 
ережелерін ұстанатын қызметкер сыпайылық, әдептілік, дәлдік және 
міндеттілік сияқты жеке қасиеттерді қалыптастырады. 

Қызметтік этикет ережелері байланыс аймағының қызметкеріне 
мейірімділіктің сыртқы түрі ретінде келушіні жылы жүзбен қарсы алуды 
бұйырады. Егер шебер өзінің мінез-құлқында қызметтік этикет ережелерін 
ұстанса, ол айналасында өзіндік мәдени орта жасайды. Қызмет этикетінің 
ережелерін нақты тұтынушының психологиясын ескере отырып қолдану 
керек [16]. 

 
6.3.5. Жаңа қызмет түрлері және прогрессивті қызмет түрлері. 

Тапсырыстарды қабылдау - беруді жетілдіру 
 
Жаңа қызмет түрлері 
Нарықты қызметтермен (бұйымдармен) қанықтыру және фирмалар 

арасындағы бәсекелестік өзара қарым-қатынастарды күшейту кезінде 
қолайлы қызмет пен экономикалық өсудің критерийі тұтынушылардың 
қажеттіліктеріне жауап беретін жаңа тауарлар (қызметтер) жасау қабілеті 
болып табылады. Жаңа өнім (қызмет) болуы мүмкін: 

- жаңа қажеттілікті қанағаттандыру тұрғысынан; 
- жаңа тұтынушыға қатысты; 
- ескірген тауарға қатысты; 
- жаңа нарыққа қатысты. 
Сондықтан нарықтық жаңалықтың өнімі деп: 
- нарықта бұрын аналогы болмаған, алғаш рет ұсынылатын тауар; 
- ұқсас тауарлармен салыстырғанда түбегейлі жетілдіруге тән өнім; 
- өз әріптестерінің арасында кейбір жақсартулары бар өнім; 
- басқа нарықтарда жүрген, бірақ таңдалған нарық үшін жаңа тауар 

(қызмет); 
- Жаңа қолдану саласына арналған тауарды (қызметті) санауға болады. 
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Жаңа тауарларды (қызметтерді) құру, жетілдіру және нарыққа шығару 
кәсіпорын үшін белгілі бір тәуекелге ие. Әзірленген 60 идеяның-жаңа 
өнімдердің ұсыныстарының тек 4-5-і соңына дейін пысықталып, нарыққа 
енгізілуде және олардың тек біреуі ғана үлкен сұранысқа ие екендігі туралы 
деректер бар. 

Нарықтағы бұйымдардың (көрсетілетін қызметтердің) істен шығу 
себептері мынадай факторлармен айқындалады: 

- нарық талаптарын ойға сыймайтындай бағалау; 
- бұйымдардың техникалық жетілмегендігі; 
- жоғары баға; 
- дұрыс емес сату бағдарламасы; 
- сатудың уақытылы басталмауы; 
- бәсекелестік қатынастар. 
Жасалған өнімнің экономикалық тиімді және бәсекеге қабілетті болуы 

үшін алдымен бағалау қажет: 
- тауарды (қызметті) ықтимал қолдану саласы, болашақ тұтынушылар 

контингенті; 
- өндіріс пен өткізудің қолда бар ресурстары; 
- заңдар, мемлекеттік билік, әлеуметтік тәртіп, меншік, басқа тұлға. 
- олар көбінесе қызметкердің біліктілігіне, оның жеке қасиеттері мен 

көңіл-күйіне байланысты. 
- басқа да қызмет түрлері. 
Қызмет көрсету саласын экономика саласы ретінде құрылымдық қайта 

құруда, қызмет көрсету мәдениетін арттыруда шағын кәсіпорындар үлкен 
рөл атқарады. Көптеген елдерде олар жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 15% дейін 
өндіреді. Бұл кәсіпорындар кәсіпкерлікпен, нарықтағы сұраныс пен ұсыныс 
талаптарына тез бейімделумен, инновацияларға және ғылыми-техникалық 
өсу жетістіктерін енгізуге ашықтықпен, жоғары ұтқырлықпен, тәуекелге 
баруға дайындықпен сипатталады. Индустриалды дамыған елдерде жұмыс 
істейтін халықтың 80%-ы қызмет көрсету саласында жұмыс істейді, онда 
шағын кәсіпорындар басым. 

Қызмет көрсету саласындағы кәсіпкерлік, әрине, кәсіпкерлік қызметтің 
барлық басқа салаларындағы сияқты, тәуекелмен байланысты және оны 
келешектегі бағытқа ақша салу кезінде ескеру қажет. Сондықтан бұл 
кәсіпорындар үшін тәуекелге баруға дайын, үнемі нарықта сұранысы бар 
жаңа тауарларды (қызметтерді) әзірлеуге және енгізуге бағытталған мүдделі, 
белсенді адамдардың командалары қажет. 

Қазіргі уақытта қызмет көрсету нарығы сатушылар нарығынан 
тұтынушылар нарығына айналды және сәйкесінше қызметтерді (тауарларды) 
өткізу міндеті де өзгерді: командалық экономика жағдайында бөлуден бастап 
тауарлар мен қызметтерді жылжытуға және оларды нарықта сатуға дейін. 
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Жаңа тауарларды (қызметтерді) құру, жетілдіру және нарыққа шығару 
кәсіпорын үшін белгілі бір тәуекелге ие. Әзірленген 60 идеяның-жаңа 
өнімдердің ұсыныстарының тек 4-5-і соңына дейін пысықталып, нарыққа 
енгізілуде және олардың тек біреуі ғана үлкен сұранысқа ие екендігі туралы 
деректер бар. 

Нарықтағы бұйымдардың (көрсетілетін қызметтердің) істен шығу 
себептері мынадай факторлармен айқындалады: 

- нарық талаптарын ойға сыймайтындай бағалау; 
- бұйымдардың техникалық жетілмегендігі; 
- жоғары баға; 
- дұрыс емес сату бағдарламасы; 
- сатудың уақытылы басталмауы; 
- бәсекелестік қатынастар. 
Жасалған өнімнің экономикалық тиімді және бәсекеге қабілетті болуы 

үшін алдымен бағалау қажет: 
- тауарды (қызметті) ықтимал қолдану саласы, болашақ тұтынушылар 

контингенті; 
- өндіріс пен өткізудің қолда бар ресурстары; 
- заңдар, мемлекеттік билік, әлеуметтік тәртіп, меншік, басқа тұлға. 
- олар көбінесе қызметкердің біліктілігіне, оның жеке қасиеттері мен 

көңіл-күйіне байланысты. 
- басқа да қызмет түрлері. 
Қызмет көрсету саласын экономика саласы ретінде құрылымдық қайта 

құруда, қызмет көрсету мәдениетін арттыруда шағын кәсіпорындар үлкен 
рөл атқарады. Көптеген елдерде олар жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 15% дейін 
өндіреді. Бұл кәсіпорындар кәсіпкерлікпен, нарықтағы сұраныс пен ұсыныс 
талаптарына тез бейімделумен, инновацияларға және ғылыми-техникалық 
өсу жетістіктерін енгізуге ашықтықпен, жоғары ұтқырлықпен, тәуекелге 
баруға дайындықпен сипатталады. Индустриалды дамыған елдерде жұмыс 
істейтін халықтың 80%-ы қызмет көрсету саласында жұмыс істейді, онда 
шағын кәсіпорындар басым. 

Қызмет көрсету саласындағы кәсіпкерлік, әрине, кәсіпкерлік қызметтің 
барлық басқа салаларындағы сияқты, тәуекелмен байланысты және оны 
келешектегі бағытқа ақша салу кезінде ескеру қажет. Сондықтан бұл 
кәсіпорындар үшін тәуекелге баруға дайын, үнемі нарықта сұранысы бар 
жаңа тауарларды (қызметтерді) әзірлеуге және енгізуге бағытталған мүдделі, 
белсенді адамдардың командалары қажет. 

Қазіргі уақытта қызмет көрсету нарығы сатушылар нарығынан 
тұтынушылар нарығына айналды және сәйкесінше қызметтерді (тауарларды) 
өткізу міндеті де өзгерді: командалық экономика жағдайында бөлуден бастап 
тауарлар мен қызметтерді жылжытуға және оларды нарықта сатуға дейін. 

Тұтынушылар нарығы ұқсас тауарлар (қызметтер) ұсынысының 
артығымен сипатталады. Мұнда кәсіпорынның, әсіресе кішкентайдың өмір 
сүруі үшін қатаң бәсекелестік туындайды. Бұл бәсекеде жоғары қызмет 
көрсету мәдениеті бар кәсіпорын ғана жеңіске жете алады. 

Айта кету керек, қызмет көрсету саласындағы кәсіпкерлік қызметтің 
дамуы келесі жағдайларға байланысты: 

- қызметтерді (өнімдерді) ұсыну мәселелері бойынша әзірлемелердің 
әлсіз теориялық базасы); 

-қызмет көрсету сапасы және клиенттерге қызмет көрсету мәдениеті 
саласындағы әлемдік стандарттардан қалып қоюмен; 

- заңнамалық базаның жеткіліксіз әзірленуі; 
- тұтынушының не қалайтынын, не қажет екенін қалай білуге болады; 
- тұтынушыны қандай да бір қызметті сатып алу оған пайдалы 

болатынына қалай сендіруге болады; 
- тұтынушыны тапсырыс беруге ынталандыру үшін дұрыс сұрақтар 

қоюды қалай үйренуге болады; 
- қызмет бағасы туралы тұтынушымен қалай шебер келіссөздер 

жүргізуге болады; 
- тұтынушының қарсылығына қалай сауатты жауап беру керек; 
- тұтынушыны қалай қабылдауға болатындығын қалай үйренуге 

болады және оны өз жолымен қайта тәрбиелеуге тырыспаңыз, бірақ 
әрқайсысына жеке көзқарас табыңыз; 

- интуицияны және жанашырлықты қалай дамытуға және 
тұтынушының мүдделеріне енуге, онымен байланыс орнатуға болады; 

-тұтынушыға сол қабылдау арнасымен (көрермен, есту, сезу) жауап 
беруді қалай үйренуге болады, оның көмегімен ол қызметкерге өз тілектерін 
жібереді; 

- тұтынушылармен қарым-қатынаста қиын және күтпеген жағдайларды 
қалай жеңуге болады. 

Нарықтық экономикаға көшу жағдайында өмір бойы үзіліссіз білім 
беру уақыттың талабы екенін есте ұстаған жөн. Егер адам дамуға ұмтылса, 
өзі үшін жұмыс істегісі келсе және өзі үшін тәжірибелік қорытынды жасауды 
білсе, онда ол білімнен білгірлік мен дағдыларға қалай ауысу, теория мен 
тәжірибе арасындағы алшақтықты қалай жою керектігі туралы ұсыныстар 
табады. 

Қызмет мәдениетін зерттеу кезінде ұсыныстар мен кеңестерді түсініп, 
қабылдау керек. Сонымен, осы жағдайларды және оларды шешу жолдарын 
зерттеген кезде оларды өз біліміңізбен және бұл туралы идеяларыңызбен 
салыстырыңыз. 

Болашақ мамандар оқу орнының қабырғасында қызмет көрсету 
мәдениетінің жалпы мәселелерін білуі керек. Қызмет көрсету саласындағы 
жұмыстың сәттілігі көбінесе қызметкердің теориялық дайындығы мен 
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тәжірибелік білімімен анықталады. Тұтынушыға жеке көзқарас табуда, оны 
қандай да бір қызметті (сатып алуды) сатып алу қажеттілігіне сендіру 
қабілетінде кемелділікке шек жоқ [16]. 

 
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 
 
1. Этикаға анықтама беріңіз. 
2. Моральға анықтама беріңіз. 
3. Тұтынушыны қабылдау кезінде шебер нені ескеруі керек? 
4. Темпераменттің төрт түрін атаңыз? 
5. Мінезге анықтама беріңіз 
6. Мінез белгілерін анықтаңыз. 
7. Темпераменттің қасиеттерін атап және әрқайсысына анықтама 

беріңіз 
8. Қызмет психологиясының міндеттері қандай? 
9. Қызмет психологиясы нені зерттейді? 
10. Тапсырыс кезеңдерін атаңыз. 
11. Тұтынушының тапсырыс беру туралы шешіміне қандай факторлар 

әсер етеді? 
12. Қызметтің анықтамасын беріңіз. 
13. Қызмет психологиясын білу, қызметкерлерге қалай көмектеседі? 
14. Әлеуметтік психология нені қарастырады? 
15. Тұтынушыларға сәтті қызмет көрсету неге байланысты? 
16. «Этика» және «мораль» терминдері қалай пайда болды және нені 

білдіреді? 
17. «Жақсылық» пен «жамандық» деген не? 
18. Адамның мінез-құлқына анықтама беріңіз. 
19. «Рөл» ұғымы нені қамтиды? 
20. Шебердің кәсіби мінез-құлқы қандай талаптарға сай болуы керек? 
21. Коммерциялық табысқа жетудің шарты қандай? 
22. Байланыс аймағының қызметкерінің мәдениеті қандай? 
23. Жанжалға анықтама беріңіз. 
24. Жанжалдардың түрлерін атаңыз. 
25. Жанжалдардың себептерін атаңыз. 
26. Жанжалдарды шешудің қандай жолдары бар? 
27. Бейімделу стратегиясы қашан қолданылады? 
28. Ымыраға анықтама беріңіз. 
29. «Жанжалдағы мінез-құлық кодексінің» негізгі принциптерін 

атаңыз. 
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тәжірибелік білімімен анықталады. Тұтынушыға жеке көзқарас табуда, оны 
қандай да бір қызметті (сатып алуды) сатып алу қажеттілігіне сендіру 
қабілетінде кемелділікке шек жоқ [16]. 

 
Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 
 
1. Этикаға анықтама беріңіз. 
2. Моральға анықтама беріңіз. 
3. Тұтынушыны қабылдау кезінде шебер нені ескеруі керек? 
4. Темпераменттің төрт түрін атаңыз? 
5. Мінезге анықтама беріңіз 
6. Мінез белгілерін анықтаңыз. 
7. Темпераменттің қасиеттерін атап және әрқайсысына анықтама 

беріңіз 
8. Қызмет психологиясының міндеттері қандай? 
9. Қызмет психологиясы нені зерттейді? 
10. Тапсырыс кезеңдерін атаңыз. 
11. Тұтынушының тапсырыс беру туралы шешіміне қандай факторлар 

әсер етеді? 
12. Қызметтің анықтамасын беріңіз. 
13. Қызмет психологиясын білу, қызметкерлерге қалай көмектеседі? 
14. Әлеуметтік психология нені қарастырады? 
15. Тұтынушыларға сәтті қызмет көрсету неге байланысты? 
16. «Этика» және «мораль» терминдері қалай пайда болды және нені 

білдіреді? 
17. «Жақсылық» пен «жамандық» деген не? 
18. Адамның мінез-құлқына анықтама беріңіз. 
19. «Рөл» ұғымы нені қамтиды? 
20. Шебердің кәсіби мінез-құлқы қандай талаптарға сай болуы керек? 
21. Коммерциялық табысқа жетудің шарты қандай? 
22. Байланыс аймағының қызметкерінің мәдениеті қандай? 
23. Жанжалға анықтама беріңіз. 
24. Жанжалдардың түрлерін атаңыз. 
25. Жанжалдардың себептерін атаңыз. 
26. Жанжалдарды шешудің қандай жолдары бар? 
27. Бейімделу стратегиясы қашан қолданылады? 
28. Ымыраға анықтама беріңіз. 
29. «Жанжалдағы мінез-құлық кодексінің» негізгі принциптерін 

атаңыз. 

30. Еңбек ұжымына анықтама беріңіз. 
31. Еңбек ұжымының құрылымдары қандай? 
32. Ұжымның моральдық-психологиялық ахуалы дегеніміз не? 
33. Қазіргі ұжымдық мәдениет нені қамтиды? 
34. Өнегелі тәрбие дегеніміз не? 
35. Өзін-өзі өнегелі жетілдірудің қандай мақсаттары бар? 
36. Техникалық эстетикаға анықтама беріңіз. 
37. Дизайнға анықтама беріңіз. 
38. Дизайнер қандай мәселелерді шешеді? 
39. Өнімдердің (қызметтердің) эстетикалық қасиеттеріне не жатады? 
40. Жарнама саласындағы қызмет көрсетуге анықтама беріңіз. 
41. Жарнама тұтынушымен өзара әрекеттесу түрлері бойынша қалай 

бөлінеді? 
42. Жарнамаға қандай эстетикалық талаптар қойылады? 
43. Интерьер дизайнында қандай факторлар ескеріледі? 
44. Жұмыс орнын жобалау кезінде қандай ерекшеліктер ескеріледі? 
45. Байланыс аймағының қызметкерінің пайда болуы неден тұрады? 
46. Этикетке анықтама беріңіз. 
47. «Қызметтік этикет» ұғымына анықтама беріңіз. 
48. «Қызметтік этикет» ұғымы мен «кәсіби этика» ұғымының 

айырмашылығы неде? 
49. Нарықтық жаңалықтың өнімі деп не саналады? 
50. Нарықтағы өнімдердің (қызметтердің) сәтсіздіктерінің себептері 

қандай? 
51. Қызмет көрсету саласындағы кәсіпкерлік қызметтің дамуына 

қандай жағдайлар кедергі келтіреді? 
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экономики, 2000. 
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Қысқаша қорытындылар 
 
Білім алушы бөлімді зерделеу бойынша қызмет көрсету саласы 

қызметкерінің кәсіби этикасын меңгереді. Тұлғаның мінезі, темпераменті 
туралы түсінік береді. Қызметтерді орындау процесінің ерекшеліктерін және 
кәсіби мінез-құлық талаптарын біледі. Тұтынушылармен қарым-қатынас 
мәдениетін қолданады және тұтынушылармен қақтығыс жағдайларын қалай 
шешуге болатындығын біледі. Қызмет көрсету кәсіпорындарының және 
қызмет көрсету қызметкерінің жұмыс орындарының сыртқы безендірілу 
эстетикасын, интерьерін қолданады. Қызметкердің сыртқы келбетінің 
эстетикасын және байланыс аймағының қызметкерінің этикетін біледі және 
қолданады. 

 
Қорытынды 
 
Шаштараз ісі – өнердің ең көне бағыттарының бірі. Шаш үлгілері 

адамның киімінен сәл ертерек пайда болды және адаммен бірге дамып, 
өзгеріп, ұзақ жолға түсті деп сеніммен айтуға болады. Шаш үлгісі барлық 
уақытта қоғам өмірінде маңызды орын алды. Өткен ғасырлардағы шаш 
үлгілерін өнер туындыларымен бағалауға болады: кескіндеме, өрнек, мүсін, 
фрескалар, сәндік-қолданбалы өнер бұйымдары, сондай-ақ көркем әдебиет, 
драматургия, поэзия шығармаларындағы сипаттамалар. 

Шаштараздың жұмысы кәсібилік пен шекті дәлдікті қажет ететін нағыз 
өнер. Нағыз шебер-шығармашылық жаратылыс болып келеді. Ол 
тұтынушының басына керемет әдемілік жасап қана қоймай, әрі жақсы көңіл-
күй сыйлайды.  

Оқу құралы графикалық өрнек құралдарын игеруге, түстердің 
қасиеттерін қолдануға, шаштың икемділігін бейнелеуге, шаш үлгілері мен 
шаш қиюдың эскиздерін жасауға көмектеседі. Шаш қиюдың сипаттамасы 
сызбалармен бірге жүреді. Сондай-ақ, нұсқаулықта химиялық бұйралаудың 
әртүрлі әдістері келтірілген; шашты бояу технологиясы, түстер 
палитрасымен жұмыс; шашты сәндеудің құралдары мен әдістері. 
Нұсқаулықта шаштың құрылымы, құрамы және физикалық қасиеттері 
сипатталған, бұл, әрине, жаңадан келген шаштаразшыға көмектеседі. 

Нұсқаулықта құрал-саймандар, жабдықтар, құралдар және олармен 
жұмыс істеу қауіпсіздігі туралы егжей-тегжейлі сипатталған. 

Оқу құралы кәсіби оқу орындарының студенттеріне, сондай-ақ 
шаштаразға қызығушылық танытатын көптеген оқырмандарға арналған. 
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Глоссарий 
 
Аби (фр. habit-костюм, көйлек; ағылш. coat, орыс. шекпен)‒ XVIII 
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бірөңірлі қынама киім, артқы жағында белден қатпарлар тобы бар қиық 
арқамен, алдыңғы жағында түймелері бар ілмекпен және ашық тұрған 
жағамен киіледі. 

Аксонометрия (грек. ξξων«ось» + μετρέω«өлшеймін») ‒ проекциялау 
(заттың жазықтықтағы проекциясын алу) әдісіне негізделген келешектің бір 
түрі, оның көмегімен қағаз жазықтығындағы кеңістіктік денелер айқын 
бейнеленеді. 

Алопеция ‒ бұл шаштың түсуімен сипатталатын ауру, яғни басындағы 
шаштың ішінара немесе толық жоғалуы. Алопеция андрогенетикалық, 
диффузды, фокальды немесе ұя тәрізді болады. 

Аминодифениламин ‒ шашты бояуда, сұр реңктерді алу үшін 
қолданылады, ал басқа бояғыштармен араласқан кезде көкшіл реңктерді 
алуға болады. 

Сәулет (лат. architectura – құрылысшы) ‒сәулет, адамдардың өмірі мен 
қызметі үшін кеңістік ортаны қалыптастыратын ғимараттар мен құрылыстар 
жүйесі, сондай-ақ сұлулық заңдарына сәйкес осы ғимараттар мен 
құрылыстарды құру өнері. 

Негізгі түс ‒ табиғи шаш түсінің тоналды негізі. 
Барбетт ‒ XIII-XIV ғасырлардағы француз әйелдерінің бас киімі, ақ 

кенептен, кеуденің, мойынның, құлақтың, иектің бір бөлігін және 
айналасындағы беттің айналасын ақтықпен жабады. 

Басма ‒ тәуелсіз бояғыш ретінде пайдаланылмайды, қынамен бірге 
немесе қынаны қолданғаннан кейін қолданылады. 

Бегуин ‒ жоғарғы бас киімдердің астына киілген ақ матадан жасалған 
ер қалпақ XVI ғасырға дейін тәуелсіз бас киім болған. 

Бигуди ‒ бұйралау үшін шаштың тұтамдарын орайтын цилиндрлік 
түтіктер. Олар металдан, резеңкеден, ағаштан, пластиктен, синтетикалық 
материалдардан жасалған. Бигудилердің бастаушылары шашты орап алған 
қағаз папилоталары болды. 

Блио ‒ ортағасырлық әйелдер мен ерлердің сыртқы киімдері. X 
ғасырдан бері белгілі. Әйелдер блиосы ұзын көйлек болды, жеңдері 
шынтаққа дейін тар және білекке дейін кеңейген. Ерлердің блиосы қысқа 
жеңдермен немесе мүлде жеңсіз болды. 

Брыжа (поляк. bryze) ‒ ұсақ қатпарлардан құралған қайырмалы жаға 
немесе кеудесінде қатпарлары бар ою-өрнек. 
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Веста ‒ тар ұзын жеңдері бар, тігілмеген, бірақ бірнеше жерде шынтақ 
тігісімен бекітілген жарқын жібек матадан жасалған тар күртеше. 

Витраж (франц. vitrage, лат. vitrum-шыны) ‒ шыныдан немесе 
жарықты өткізетін басқа материалдан жасалған ою-өрнекті немесе сюжеттік  
композиция (терезеде, есікте, қалқада, дербес панно түрінде). 

Шаш ‒ терінің мүйізді түзілімдері. 
Толқын  ‒ бұл тегіс иілген және екі жағынан тәждермен шектелген 

шаштың үлгісіі. 
Сүйелдер ‒ теріде папула мен папилломатозды өсудің пайда болуымен 

сипатталатын жұқпалы вирустық тері аурулары. 
Вирус ‒тірі жасушаның ішінде ғана көбейетін жасушасыз 

инфекциялық агент. 
Сутектік көрсеткіш, рН‒су ерітінділерінің қышқылдық өлшемі. 
Уақытша сергіту дәрілері ‒ бұл бояғыштар тобы тұрақты нәтижемен 

сипатталмайды. 
Герпес ‒ бұл теріге және шырышты қабаттарға топталған 

везикулалардың тән бөртпесі бар вирустық ауру. 
Гигиена ‒ денсаулық туралы ғылым, адамның денсаулығын сақтау 

үшін қолайлы жағдайлар жасау, еңбек пен демалысты дұрыс ұйымдастыру, 
аурулардың алдын алу туралы ғылым. 

Гидраденит ‒ апокриндік тер безінің іріңді қабынуы. 
Гидрохинон ‒ шашты тез бояуға ықпал ететін шашты бояуға қасиеттер 

беретін, оксибензолдардың туындысы. 
Тон тереңдігі ‒ қосымша реңктердің қоспаларынсыз шаштың негізгі 

немесе табиғи (табиғи) түсі. 
Бөліктеу ‒ бұл саусақтардың ішінен қайшымен шаштың өткір кесілуі, 

онда әрбір келесі тұтам алдыңғыға қарағанда 1-2 мм ұзын немесе қысқа 
болады. Бөліктеу сыртқы және ішкі болуы мүмкін. 

Графика ‒ сызықтар, штрихтар, дақтар мен нүктелердің негізгі 
бейнелеу құралы ретінде қолданылатын бейнелеу өнерінің бір түрі. 

Саңырауқұлақ аурулары немесе микоздар – бұл саңырауқұлақтар 
тудыратын жұқпалы тері аурулары. 

Дзяпао ‒ ежелгі Қытайдағы жылы киімдер. 
Дезинфекция ‒ бұл патогендік микробтардың жойылуын қамтамасыз 

ететін шаралар. 
Дерматит ‒ бұл әртүрлі тітіркендіргіштердің әсеріне терінің қабыну 

реакциясында көрінетін ауру. Дерматиттің бірнеше түрі бар: байланыс, 
аллергиялық, атопиялық, себореялық. 

Дерматомикоз ‒ бұл тырнаққа, аяққа немесе денеге әсер етуі мүмкін 
жұқпалы тері ауруы. 
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кафтан түрі. Жюстокор иықтың тар сызығы бар және төменгі жағына қарай 
кеңейтілетін, жағасы жоқ, қысқа жеңдері мен қалталары бар белге іргелес 
стильмен сипатталды. 

Заеда ‒ ауыздың бұрыштарындағы стрептококкты тері ауруы. 
Запона‒X-XIII ғасырлардағы ресейдегі әйелдер киімі, ол матаның 

тікбұрышты бөлігі, жартысына бүктелген, басына арналған саңылауы бар, 
көйлектен қысқа болады. 

Қорғаныс кремі ‒ судың, сілтілердің және әлсіз қышқылдардың 
әсеріне төзімді құрал. Химиялық бұйралау және бояу кезінде теріні шаштың 
шетінен қорғауға арналған. 

Алтын шаш қимасы ‒ бұл екі шаманың пропорционалды қатынасы. 
АКТ‒ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 
Иммунитет ‒ бөгде заттар мен жасушаларды тану және алып тастау 

арқылы ағзаның өзінің тұтастығы мен биологиялық даралығын сақтау 
қабілеті. Иммунитеттің екі негізгі түрі бар: тұқым қуалайтын және сатып 
алынған. 

Жұқпалы аурулар ‒ тірі организмдердің тіршілік әрекетінің бұзылуы. 
Жұқпалы кезең ‒ бұл алғашқы клиникалық белгілер пайда болғанға 

дейінгі инфекция кезеңі. 
Калазирис ‒ ежелгі Египетте бастапқыда қарапайым пішіндегі әйелдер 

киімі болған, ол ұзындығы білектен сәл жоғары көйлек, екі тікбұрышты 
панельден тігілген, бір немесе екі кең бұрышты белдіктері бар, кеудесін 
ашық қалдырады. 

Калита – ақша сөмкесінің, қаптың, әмиянның ескі орысша атауы. 
Камиза (іш киім) ‒ зығырдан, жібектен немесе мақтадан жасалған 

қарапайым кесілген көйлек. 
Кандидоз – бұл кандидоз тұқымының ашытқы тәрізді 

саңырауқұлақтарынан туындаған теріге, шырышты қабықтарға және ішкі 
мүшелерге зақым келтіретін жұқпалы ауру. 

Карбол қышқылы (фенолдар) ‒ ұстара мен қайшыны 
залалсыздандыру үшін қолданылатын хош иісті қатардағы органикалық 
қосылыстар. 

Карбункул – бұл бірнеше шаш фолликулаларына әсер ететін тері мен 
тері астындағы майдың жедел іріңді қабынуы. 

Кератомикозы – бұл эпидермистің мүйіз қабатының бөлімдеріне зиян 
келтіретін ауру. 
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Кнемидтер (грек. knemides) – ежелгі грек жауынгерінің балтырын 
қорғайтын металл сауыт. 

Ши таяқшалар – шашты суық тәсілмен бұйралауға арналған, 
ортасында жіңішке, ұштарында-кеңейтілген ағаш немесе пластмасса 
таяқшалар. 

Колет – ерлерге арналған қысқа, жеңсіз күртке, әдетте ашық 
былғарыдан жасалған, XVI-XVII ғасырларда дүблеттің үстіне киілген. 

Контагиозды моллюска – бұл теріге және кейде шырышты 
қабықтарға әсер ететін шешек тобының вирустарының бірі тудыратын 
вирустық инфекция. 

Кереғар шаш қию – шаштың жеке бөліктерінде шаштың ұзындығына 
күрт ауысумен сипатталады. 

Бақылау тұтамдары – шаш қию процесінде кейінгі тұтамдардың 
ұзындығы тең болатын шаш тұтамдары. 

Контуш – ерлердің немесе әйелдердің сыртқы киімдері, артқы жағы 
кесілген және кішкентай жинақтары, жеңдерінде қайырмасы бар. 

Конус – бұл Евклид кеңістігіндегі бір нүктеден шығатын және тегіс 
беткейден өтетін барлық сәулелерді біріктіру арқылы алынған дене. 

Корзно ‒ шекпенге жабылған және оң жақ иыққа жеңілгек ілмекпен 
тағылған аң терісінен жасалған жұрыны бар жамылғы, князьдердің мантиясы 
және Киев Русінің тектілігін білдіреді. 

Түбір (фолликуланың) –тері жамылғысы тіндерінің ішінде оны 
қоршаған тіндермен орналасқан және оған шаш-безді кешен кіретін шаштың 
бөлігі. 

Косметика – адамның сыртқы келбетін жақсарту құралдары мен 
әдістері туралы ілім. 

Котарди ‒ XIV-XV ғасырдың басында ортағасырлық еуропада кең 
таралған тар, пішінді көрсететін сыртқы киім. 

Котта – тар жеңдері бар еуропалық ортағасырлық туника тәрізді 
сыртқы киім. 

Кохль (сүрме) – бұл вазелин мен түрлі майлар қосылған ұсақталған 
қара тас негізінде жасалған қара зат. 

Есекжем – қышыма күлдіреу мен ангиоісіктердің дамуымен 
сипатталатын аурулар тобы. 

Шаш өсуінің шеткі сызығы (ШӨШС) – бастың шаш сызығының 
шекарасы өтетін сызық. 

Қан тоқтатқыш құралдар – әсер ету механизмі қанның  
ұйығыштығын тездетуге бағытталған дәрі-дәрмектер тобы. 

Қан кету – қанның тамырлы арнадан немесе жүректен тыс қоршаған 
ортаға (сыртқы қан кету), дене қуысына немесе бүкіл органға (ішкі қан кету) 
шығуы. 



305

Кнемидтер (грек. knemides) – ежелгі грек жауынгерінің балтырын 
қорғайтын металл сауыт. 

Ши таяқшалар – шашты суық тәсілмен бұйралауға арналған, 
ортасында жіңішке, ұштарында-кеңейтілген ағаш немесе пластмасса 
таяқшалар. 

Колет – ерлерге арналған қысқа, жеңсіз күртке, әдетте ашық 
былғарыдан жасалған, XVI-XVII ғасырларда дүблеттің үстіне киілген. 

Контагиозды моллюска – бұл теріге және кейде шырышты 
қабықтарға әсер ететін шешек тобының вирустарының бірі тудыратын 
вирустық инфекция. 

Кереғар шаш қию – шаштың жеке бөліктерінде шаштың ұзындығына 
күрт ауысумен сипатталады. 

Бақылау тұтамдары – шаш қию процесінде кейінгі тұтамдардың 
ұзындығы тең болатын шаш тұтамдары. 

Контуш – ерлердің немесе әйелдердің сыртқы киімдері, артқы жағы 
кесілген және кішкентай жинақтары, жеңдерінде қайырмасы бар. 

Конус – бұл Евклид кеңістігіндегі бір нүктеден шығатын және тегіс 
беткейден өтетін барлық сәулелерді біріктіру арқылы алынған дене. 

Корзно ‒ шекпенге жабылған және оң жақ иыққа жеңілгек ілмекпен 
тағылған аң терісінен жасалған жұрыны бар жамылғы, князьдердің мантиясы 
және Киев Русінің тектілігін білдіреді. 

Түбір (фолликуланың) –тері жамылғысы тіндерінің ішінде оны 
қоршаған тіндермен орналасқан және оған шаш-безді кешен кіретін шаштың 
бөлігі. 

Косметика – адамның сыртқы келбетін жақсарту құралдары мен 
әдістері туралы ілім. 

Котарди ‒ XIV-XV ғасырдың басында ортағасырлық еуропада кең 
таралған тар, пішінді көрсететін сыртқы киім. 

Котта – тар жеңдері бар еуропалық ортағасырлық туника тәрізді 
сыртқы киім. 

Кохль (сүрме) – бұл вазелин мен түрлі майлар қосылған ұсақталған 
қара тас негізінде жасалған қара зат. 

Есекжем – қышыма күлдіреу мен ангиоісіктердің дамуымен 
сипатталатын аурулар тобы. 

Шаш өсуінің шеткі сызығы (ШӨШС) – бастың шаш сызығының 
шекарасы өтетін сызық. 

Қан тоқтатқыш құралдар – әсер ету механизмі қанның  
ұйығыштығын тездетуге бағытталған дәрі-дәрмектер тобы. 

Қан кету – қанның тамырлы арнадан немесе жүректен тыс қоршаған 
ортаға (сыртқы қан кету), дене қуысына немесе бүкіл органға (ішкі қан кету) 
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Крон – шаш сәндеудегі толқынның ең жоғарғы бөлігі. 
Ку – ежелгі Қытайдағы кең шалбар, өте төмен қадаммен. 
Куаф (франц. coiffe) –ортағасырлық ерлердің бас киімі, пелеринаға 

ауысқан капюшонның бір түрі; төбеден арқаға қарай түскен, ұзын мүйіспен 
тіккен.  

Текше – бұл тұрақты көпбұрыш, оның әр беті шаршы. 
Жеңіл сергіткіш құралдар–бұл топқа сусабындар, бальзамдар, 

мусстар, бояғыш әсері бар шаш гельдері кіреді. 
Сызықтық диаграмма–бұл ақпаратты тікелей сегменттермен 

байланысқан «белгілер» деп аталатын мәліметтер нүктелері ретінде 
көрсететін диаграмма түрі. Бұл көптеген салаларда кең таралған 
диаграмманың негізгі түрі. 

Сызық – кесте мен ою-өрнек өнеріндегі ең қарапайым және үнемді 
әдіс. 

Логарифмдік диаграмма – екі сандық айнымалылар арасындағы 
қатынасты көрсету үшін қолданылады, олардың біреуі x осінде, ал екіншісі y 
осінде көрсетіледі. 

Бұрым ‒ түтікшеге оралған, шаш тұтамы. 
Уқалау – қолмен немесе арнайы препараттардың көмегімен жүзеге 

асырылатын дененің бетіне механикалық әсер ету әдістерінің жүйесі. 
Мезотерапия – 1958 жылы француз дәрігері Мишель Пистор ойлап 

тапқан балама медицина әдісі. 
«Шашақтар» немесе «понтация» әдісі ‒ көлем беру үшін 

қолданылады. 
«Жұлу» әдісі –көлемді ұлғайту немесе азайту үшін қолданылады. 
«Бұрау» әдісі –көлемді ұлғайту үшін қолданылады. 
«Бір тұтамнан кейін бір тұтам» әдісі – шаш қиюдың негізгі 

әдістерінің бірі. Оны орындау кезінде шаш тұтамдары бір-бірінен параллель 
бөліктермен бөлінеді, ал алдыңғы тұтам келесі үшін бақылау болып 
табылады. Бұл қию әдісін орындау кезінде тұтамдар әрқашан басына 
перпендикуляр тартылады, ал шаштар саусақтардың сыртынан қиылады. 

«Тұтамдар бір-біріне» әдісі – бұл қию әдісі, онда бекітілген басқару 
тізбегі осы әдіспен кесілген барлық шаштардың астында орналасқан. 
Қабылдау тікелей қайшылармен жүзеге асырылады, тұтамдар бір-бірінен 
бөлек бөлінеді, олардың көрінісі шаштың түсіне байланысты. 

«Еркін қол» әдісі – ұстарамен қию кезінде немесе сырғымалы қиюды 
орындау кезінде қолданылады. 

«Сырғу» әдісі (немесе слайсинг) – көлемді азайту үшін қолданылады. 
«Қадамдық шаш қию» әдісі – аяқталған пішінді жасау үшін 

қолданылады. 
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«Торлау» әдісі – көлемді ұлғайту үшін қолданылады. 
Микоз табан – бұл табан терісінің саңырауқұлақтармен зақымдануы.. 
Құрғақ теміреткі – бұл теріге, шашқа, тырнаққа өте сирек әсер ететін 

саңырауқұлақ инфекциясы (микоз). 
Мипарти – әртүрлі түстермен тігінен жартысына бөлінген костюм. 

Сол және оң жақтағы әртүрлі түстер бас киімдерден түрлі-түсті аяқ киімдерге 
дейін таралды. 

Модест (француз тілінен аударғанда «қарапайым») ‒ фрипонға киілетін 
үш белдемшенің жоғарғы жағы. 

Өрнек – біртекті немесе материал бойынша әртүрлі бөлшектерден (тас, 
смальт, керамикалық плитка және т.б.) жасалған сурет немесе өрнек, 
монументалды және сәндік өнердің негізгі түрлерінің бірі. 

Мяньпао – ежелгі Қытайдағы мақтаға сырылған көйлек. 
Навершник – кеудені және артқы жағын жабатын, көйлек пен 

поневаның үстіне киетін кеудеге арналған жеңсіз киім. 
Түтіп тарау – бұл шаштың бүкіл ені мен қалыңдығына шашты тығыз 

шайқау, тарау кезінде тұтам ішкі және сыртқы жағынан өңделеді. 
Кереғар емес шаш қию – шаштың белгілі бір бөліктерінде шаштың 

ұзындығына тегіс ауысумен сипатталады. 
Естен тану – ми қан ағымының уақытша бұзылуынан туындаған 

сананың қысқа мерзімді жоғалуы. 
Күйік – жергілікті жылу, химиялық, электрлік және радиациялық 

әсерлерден туындаған тіндердің зақымдануы. 
Тотықтырғыш – оттегінің басқа затпен әрекеттесуіне ықпал ететін 

зат. 
Жиектеу – бұл шаш қию операциясы, нәтижесінде шашқа бастың шаш 

сызығының өсуінің бүкіл жиегінде немесе оның жекелеген бөліктерінде 
қажетті аймақ шегінде шектейтін және шаш үлгісіне соңғы контур беретін 
өткір сызық беріледі. 

Шашты бояу – бұл арнайы препарат – бояғыштың (ағартқыш, 
химиялық, физикалық немесе табиғи) әсерінен шаштың түсі ішінара немесе 
толық ағартуға немесе қандай да бір көлеңкеге ие болу процесі. 

Оксигидрокинон – оксибензолдардың туындысы, боялған материалға 
қоңыр түс береді. 

Омюсс – XIII-XIV ғасырларда. қала тұрғындарының сәніне кенептен 
әйелдердің бас киімі кірді. Бұл алдыңғы жағы кесілген ұштары мойынға 
байланған, бірқилы капюшонның бір түрі 

Онихомикоз – тырнақ пластиналарының патогендік 
саңырауқұлақтармен зақымдануы нәтижесінде дамиды. 

Остиофолликулит – шаш фолликуласының жедел іріңді қабынуы. 
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«Торлау» әдісі – көлемді ұлғайту үшін қолданылады. 
Микоз табан – бұл табан терісінің саңырауқұлақтармен зақымдануы.. 
Құрғақ теміреткі – бұл теріге, шашқа, тырнаққа өте сирек әсер ететін 

саңырауқұлақ инфекциясы (микоз). 
Мипарти – әртүрлі түстермен тігінен жартысына бөлінген костюм. 

Сол және оң жақтағы әртүрлі түстер бас киімдерден түрлі-түсті аяқ киімдерге 
дейін таралды. 

Модест (француз тілінен аударғанда «қарапайым») ‒ фрипонға киілетін 
үш белдемшенің жоғарғы жағы. 

Өрнек – біртекті немесе материал бойынша әртүрлі бөлшектерден (тас, 
смальт, керамикалық плитка және т.б.) жасалған сурет немесе өрнек, 
монументалды және сәндік өнердің негізгі түрлерінің бірі. 

Мяньпао – ежелгі Қытайдағы мақтаға сырылған көйлек. 
Навершник – кеудені және артқы жағын жабатын, көйлек пен 

поневаның үстіне киетін кеудеге арналған жеңсіз киім. 
Түтіп тарау – бұл шаштың бүкіл ені мен қалыңдығына шашты тығыз 

шайқау, тарау кезінде тұтам ішкі және сыртқы жағынан өңделеді. 
Кереғар емес шаш қию – шаштың белгілі бір бөліктерінде шаштың 

ұзындығына тегіс ауысумен сипатталады. 
Естен тану – ми қан ағымының уақытша бұзылуынан туындаған 

сананың қысқа мерзімді жоғалуы. 
Күйік – жергілікті жылу, химиялық, электрлік және радиациялық 

әсерлерден туындаған тіндердің зақымдануы. 
Тотықтырғыш – оттегінің басқа затпен әрекеттесуіне ықпал ететін 

зат. 
Жиектеу – бұл шаш қию операциясы, нәтижесінде шашқа бастың шаш 

сызығының өсуінің бүкіл жиегінде немесе оның жекелеген бөліктерінде 
қажетті аймақ шегінде шектейтін және шаш үлгісіне соңғы контур беретін 
өткір сызық беріледі. 

Шашты бояу – бұл арнайы препарат – бояғыштың (ағартқыш, 
химиялық, физикалық немесе табиғи) әсерінен шаштың түсі ішінара немесе 
толық ағартуға немесе қандай да бір көлеңкеге ие болу процесі. 

Оксигидрокинон – оксибензолдардың туындысы, боялған материалға 
қоңыр түс береді. 

Омюсс – XIII-XIV ғасырларда. қала тұрғындарының сәніне кенептен 
әйелдердің бас киімі кірді. Бұл алдыңғы жағы кесілген ұштары мойынға 
байланған, бірқилы капюшонның бір түрі 

Онихомикоз – тырнақ пластиналарының патогендік 
саңырауқұлақтармен зақымдануы нәтижесінде дамиды. 

Остиофолликулит – шаш фолликуласының жедел іріңді қабынуы. 

Тұндырғыштар – бұл қыртыстағы табиғи пигментті еріту және ағарту 
арқылы шашты ағартатын химиялық қосылыстар. 

Улану –ағзаға удың немесе токсиннің енуінен туындаған ағзаның 
өмірлік белсенділігінің бұзылуы. 

Кебек тәрізді (түрлі ‒ түсті) теміреткі–эпидермистің мүйізді 
қабатының ұзақ (созылмалы) саңырауқұлақ инфекциясы. 

Паволока – левкасты қолданар алдында белгіше тақтасына 
жабыстырылған мата. Левкастың тақтаның бетіне жақсы жабысуына қызмет 
етеді. 

Күбіртке – саусақтардың өткір іріңді ауруы. Келесі формаларға 
бөлінеді: тері күбірткесі, тырнақ көбесінің қабынуы, тері астындағы күбіртке, 
тырнақ астындағы күбіртке. 

Парааминофенол – қоңыр реңктерді беру үшін, сондай-ақ сұр 
реңктердің түстерін алу үшін қолданылатын аминофенолдардың туындысы, 
бірақ бояғышта аммиак болмауы керек. 

Паразиттік сикоз – бұл сақал мен мұртты аймақтың саңырауқұлақпен 
зақымдануы, онда терінің ісінуі мен қызаруы, өткір ауырсыну, тығыз ісік 
түйіндерінің пайда болуы байқалады. 

Паразитизм – бұл паразит қабылдаушы ағзаны тіршілік ету ортасы 
ретінде пайдаланатын әртүрлі организмдердің тіршілік ету формасы. 

Парафенилендиамин – хош иісті аминдердің туындысы, қара немесе 
қоңыр сияқты қара түсті бояғыштарды алудың негізгі компоненттерінің бірі. 

Қотыр (таз қотыр)  ‒ бұл шашсыз теріге әсер ететін ауру. 
Битшеңдік – бұл әртүрлі биттерден туындаған жұқпалы ауру. 
Пеплос –жеңіл матадан жасалған, жеңсіз, туниканың үстіне киілген 

әйелдер сырт киімі. 
Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек ‒ бұл зардап шегушінің өмірі мен 

денсаулығын қалпына келтіруге немесе сақтауға бағытталған іс-шаралар 
кешені. 

Сутегі асқын тотығы – сілтілік ортадағы тұрақсыздықпен 
сипатталатын пероксидтердің қарапайым өкілі, сондықтан ұнтақтың 
құрамына кірмейді, бірақ бояу қоспасына қолданар алдында қосылады. 

Келешек (фр. латын тілінен perspective. perspicere - көру, көзбен көру)–
кеңістіктегі объектілерді жазықтықта немесе кез-келген бетінде олардың 
өлшемдерінің айқын қысқаруына, пішінінің, кескіннің және жарық көлеңкелі 
қатынастарындағы өзгерістерге сәйкес бейнелеу техникасы. 

Персульфаттар –тотықтырғыш заттар және ағарту реакциясының 
күшейткіштері. Сутегі асқынымен бірге персульфаттар күшті ағартатын 
әсерге ие. 

Петас – ежелгі Грекияда кең және икемді өрістері бар күн сәулесінен 
қорғайтын қалпақтар. 
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Пилеус – жеңіл қаруланған жаяу әскерге арналған ежелгі грек 
дулығасын технологиялық өндіру. 

Пиодерма (терінің іріңді аурулары) – іріңді микроорганизмдер, 
негізінен стафилококктар, стрептококктар тудыратын тері ауруларының 
тобы. 

ДК–дербес компьютер. 
Электр тогының соғуы – бұл электр тогының адам денесі арқылы 

өтуі, кез-келген ішкі ағзалардың функциясының бұзылуымен немесе 
тіндердің күйіп қалуымен бірге жүреді. 

Кесу – бұл таяз және кішкентай кесілген жараның тұрмыстық атауы: 
Кесетін заттарды ұқыпсыз пайдалану немесе зақым келтіру үшін оларды 
әдейі пайдалану нәтижесінде пайда болатын терінің және (кейде) тері 
астындағы тіндердің зақымдануы. 

ҚБП – қолданбалы бағдарламалар пакеті. 
Шаш үлгісі – бұл шашты қию, бұйралау, сәндеу және түс схемасын 

таңдау арқылы берілетін пішін. 
Айрық – бұл бастың шаш сызығын екі тең немесе тең емес бөліктерге 

бөлетін түзу сызық. Негізгі бөліктер: сагитталды (немесе «құлақтан құлаққа 
дейін»), көлденең, тік және екі бүйірлік. 

Прокариоттар – сараланған ядросы және басқа ішкі мембраналық 
органоидтары жоқ бір клеткалы тірі организмдер. 

Заттардың пропорциялары – бұл бөліктердің көлемдері мен 
объектінің бөлігі мен бүтін арасындағы шамалардың қатынасы. 

Қарапайым шаш қию – бұл шаштың ұзындығын бүкіл шашқа немесе 
оның жеке бөліктеріне біркелкі қысқарту. 

Тұтам – бастың бір аймағынан бір бағытта өтетін, әдетте ені шамамен 
1 см болатын шаштың шоғыры. 

Теңге қотыр –бұл терінің созылмалы қабыну ауруы; ол тығыз, қызыл, 
қышу, қабыршақтанған дақтардың пайда болуымен сипатталады. 

Пурпуэн – тар жеңдері бар немесе жеңсіз қысқа ерлер күрткесі, оған 
шұлық шалбар бекітілген. 

Пэйюй – қытайлар арасында сәндік нефритті кулондары. 
Дақ – бұл кескіннің біркелкі немесе біркелкі емес боялған бөлігі. 
Ракурс – бұл біз нысанды көретін позиция немесе объектіге қарайтын 

нүкте. 
Созылу – бұл бұлшықеттер мен сіңірлердің зақымдануы, олардың 

тұтастығын бұзбайды. 
Резорцин – оксибензолдардың туындысы, шашты бояу кезінде бас 

терісінің қабыну процестеріне қарсы антисептикалық рөл атқарады және 
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Пилеус – жеңіл қаруланған жаяу әскерге арналған ежелгі грек 
дулығасын технологиялық өндіру. 

Пиодерма (терінің іріңді аурулары) – іріңді микроорганизмдер, 
негізінен стафилококктар, стрептококктар тудыратын тері ауруларының 
тобы. 

ДК–дербес компьютер. 
Электр тогының соғуы – бұл электр тогының адам денесі арқылы 

өтуі, кез-келген ішкі ағзалардың функциясының бұзылуымен немесе 
тіндердің күйіп қалуымен бірге жүреді. 

Кесу – бұл таяз және кішкентай кесілген жараның тұрмыстық атауы: 
Кесетін заттарды ұқыпсыз пайдалану немесе зақым келтіру үшін оларды 
әдейі пайдалану нәтижесінде пайда болатын терінің және (кейде) тері 
астындағы тіндердің зақымдануы. 

ҚБП – қолданбалы бағдарламалар пакеті. 
Шаш үлгісі – бұл шашты қию, бұйралау, сәндеу және түс схемасын 

таңдау арқылы берілетін пішін. 
Айрық – бұл бастың шаш сызығын екі тең немесе тең емес бөліктерге 

бөлетін түзу сызық. Негізгі бөліктер: сагитталды (немесе «құлақтан құлаққа 
дейін»), көлденең, тік және екі бүйірлік. 

Прокариоттар – сараланған ядросы және басқа ішкі мембраналық 
органоидтары жоқ бір клеткалы тірі организмдер. 

Заттардың пропорциялары – бұл бөліктердің көлемдері мен 
объектінің бөлігі мен бүтін арасындағы шамалардың қатынасы. 

Қарапайым шаш қию – бұл шаштың ұзындығын бүкіл шашқа немесе 
оның жеке бөліктеріне біркелкі қысқарту. 

Тұтам – бастың бір аймағынан бір бағытта өтетін, әдетте ені шамамен 
1 см болатын шаштың шоғыры. 

Теңге қотыр –бұл терінің созылмалы қабыну ауруы; ол тығыз, қызыл, 
қышу, қабыршақтанған дақтардың пайда болуымен сипатталады. 

Пурпуэн – тар жеңдері бар немесе жеңсіз қысқа ерлер күрткесі, оған 
шұлық шалбар бекітілген. 
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Тілме, тілменің асқынуы – бұл стрептококктар тудыратын терінің 
жоғарғы қабаттарының, тері астындағы тіндердің және үстіңгі лимфа 
тамырларының зақымдалуымен сипатталатын өткір жұқпалы ауру. 

Рококо – XVIII ғасырдың басында Францияда пайда болған және бүкіл 
Еуропаға таралған өнер мен сәулет стилі. Кербездену, жеңілдік, назды-
сырластық мінезімен ерекшеленді. 

Рубромикоз (руброфития) ‒ табанды, алақанды, тегіс теріні, мамық 
шаш пен тырнақты зақымдайды. 

СанПиН – санитарлық (санитарлық-эпидемиологиялық) ережелер мен 
нормалар. 

Шашты «жоқ қылу» – бұл шаштың ұзындығының бірқалыпты, 
біртіндеп, бастың төбесі мен бастың орталық аймақтарындағы ең ұзыннан 
бастың шашының шеткі бөліктеріндегі ең қысқа өзгеруі. 

Себорея – бұл терінің май бездерінің функцияларын жүйке және 
нейроэндокринді реттеудің бұзылуына байланысты майдың бөлінуіне 
байланысты терінің ауыр жағдайы. Құрғақ, майлы және аралас себореяны 
бөледі. 

Сикоз – сақал мен мұрт аймағында пайда болатын созылмалы 
қайталанатын фолликулит. 

Мүсін (лат. sculptura, sculpo - қашаймын – кесемін), мүсін, пластик 
(грек. plastike, plasso– жасаймын)–заттың көлемді, физикалық үш өлшемді 
бейнеленуі принципіне негізделген өнер түрі. 

СН–санитарлық нормалар. 
ҚНжЕ – құрылыс нормалары мен ережелері. 
«Саусақтардан» шашты алу ‒ оларды бастың бүкіл шашы бойымен 

және оның жеке бөліктерінде саусақтардың үстінен қысқарту операциясы. 
ЕҚСЖ– еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 
Стайлинг – шашты балауызбен немесе шашты күтуге арналған жаңа 

косметикамен безендіру әдісі. 
Стафилококкты пиодерма – бұл іріңді-қабыну процестерін тудыруы 

мүмкін стафилококктармен терінің зақымдануы. 
Өзек – шаштың сыртқы, көрінетін бөлігі, Терінің бетінен шығады. 

Шаш өзегі: сірқабық, қыртыс, медулла. 
Стерилдеу – микроорганизмдерді (бактерияларды, 

саңырауқұлақтарды, вирустар мен приондарды қоса алғанда) және олардың 
спораларын әртүрлі бұйымдарда, беттерде және препараттарда толық жою. 
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Стрептококкты импетиго – бұл іріңдердің пайда болуымен жүретін 
терінің жұқпалы ауруларының жалпы атауы. 

Стрептококкты пиодерма – бұл жоғарғы теріге, негізінен бет, қол, 
мойын терісіне, сондай-ақ тыныс алу органдарына әсер ететін жұқпалы 
аурулар тобы. 

Шаш қию –шашқа белгілі бір пішін, стиль берудің негізгі 
операцияларының бірі. 

Сызба – бұл өнімнің құрамдас бөліктері мен олардың арасындағы 
байланыстарды шартты кескіндер мен белгілер түрінде көрсететін 
графикалық дизайн құжаты. 

Схенти – бұл жамбас айналасында оралған және белдікпен 
нығайтылған тар мата жолағы. 

Сюрко – XII ғасырдан бастап пончоға ұқсас және көбінесе иесінің 
елтаңбасымен безендірілген ұзын және кең рамалық шапан. Әдетте, сюрко 
тізеден сәл төмен, алдыңғы және артқы жағында, жеңсіз кесілген. 

Таоку – бұл екінші шалбар, олар үстіне киіліп, белдікке бекітілген. 
Мәтіндік ақпарат – өнім туралы ақпаратты сурет немесе шартты 

белгілер түрінде көрсету мүмкін емес немесе орынсыз болған жағдайда 
Графикалық дизайн құжатына мәтіндік бөлік, жазулар мен кестелер кіреді. 

Техникалық құжаттама – бұл тиісті құжаттар пакеті, оның негізінде 
әртүрлі объектілерді (ғимараттарды, құрылыстарды және т. б.) жобалау, 
әртүрлі өнімдерді өндіру және т. б. жүзеге асырылады. 

Тиогликоль қышқылы – химиялық бұйралау құрамының негізгі 
компоненті. 

Токсидермия – дененің ішіне кіретін және аллергиялық немесе уытты-
аллергиялық қасиеттері бар заттардың әсерінен терінің жедел қабынуы. 

Өң – пигменттердің үйлесуіне байланысты шаштың көрінетін түсі. 
Нүкте – бұл жазықтыққа графикалық екпін, яғни қарындашпен, 

қылқаламмен, қаламұшпен, фломастермен және басқа да көркем 
құралдармен нүктелік кескін пайда болады. 

Жарақат – бұл сыртқы әсердің нәтижесінде пайда болатын адам 
ағзалары мен тіндерінің анатомиялық тұтастығын немесе физиологиялық 
функцияларын бұзу деп түсінілетін зақым. 

Транзадо – Севилья тұрғындары арасында танымал болған бас киім. 
Бұл айқыш-ұйқыш жіңішке баумен өрілген, ішіне бұрым салынған кішкентай 
байлауышты құты. 

Трессуар – зергерлік бұйымдармен безендірілген, бастың айналасында 
киілген белбеу түріндегі ерлердің бас киімі. 

Үш сайлы баскиім – үш бұрышты құрайтын етіп иілген жиектері бар 
бас киім. 
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Трихология – бұл шаш пен бас терісі туралы ғылым. Ол шаштың 
морфологиясы мен физиологиясын зерттейді, шаш пен бас терісін емдеудің 
теориялық және тәжірибелік әдістерін жасайды. 

Трихофития – теріні, шаш пен тырнақты зақымдайтын күрделі 
саңырауққұлақ ауруы. Оларды былай ажыратады: үстіңгі, созылмалы және 
терең трихофитоз. 

Түтіккен – тек ішкі жағынан түтіккен кезде, шашты тұтамның 
қалыңдығының жартысына ғана түтіскізу. 

Өңдеу – бұл бастың артқы жағындағы шаштың қысқа шетінен орталық 
бөлігіндегі ұзын шашқа біртіндеп көшу. 

Безеулі ауру – бұл май бездері мен шаш фолликулаларының бітелуіне 
және қабынуына байланысты тері ауруы. Даму сатысына, сондай-ақ басқа 
факторларға байланысты безеудің бірнеше түрі бөлінеді: комедондар, папула, 
пустулалар, түйіндер және кисталар. 

Шашты сәндеу – бұл қысқа уақыт ішінде шашқа белгілі бір пішінді 
немесе басқа үлгіні беруге мүмкіндік беретін операциялар жиынтығы. 
Шашты сәндеу: суық, ыстық, әуе, аралас болады. 

Упленд – XIV-XV ғасырдың аяғындағы ұзын ерекше жағдайлар үшін 
ерлер киімі. Ол жоғарыдан белге дейін бекітілуі мүмкін еді, бірақ белден 
төменге дейін ашық болды, ал едендері жерге сүйрелді. 

Тұрақты сергіткіш құралдар–бұл бояғыштар тобының құрамында 
аммиак аз мөлшерде болады. Оған кәсіби реңк бояуы кіреді. 

Көгеру – бұл жұмсақ тіндердің зақымдануы, тамырлардың жарылуы 
және тіндердің қанға сіңуі. 

Үлгі –бұл шаштараз жұмыс барысында орындауы керек шаш үлгісі. 
Фибула ‒ киім үшін, сонымен қатар әшекей ретінде қызмет ететін 

металл ілгек. 
Жұқару – бастың бүкіл шашында немесе оның жеке бөліктерінде қию 

кезінде ұзын және қысқа шаштар арасындағы табиғи қатынасты құру. 
Жұқару түрлері: базальды, тұтамның бүкіл ұзындығы бойынша, шаштың 
ұштарында. 

Фиксаж – химиялық бұйралау процесінде бұйраларды өңдеуге 
арналған арнайы құрал, бұйралау әсерін бекітуге мүмкіндік береді. 

Фолликулит – шаш фолликуласының терең және орта бөліктеріне әсер 
ететін және оның іріңдеуіне әкелетін инфекциялық сипаттағы ауру. 

Фреска (итал. fresco– балғын) – Сулы, сирек-шикі немесе құрғақ 
сылаққа казеин-әк бояуларымен қабырғаға сурет салу техникасы, сондай-ақ 
осы техникада жасалған кескіндеме. 

Фрипон (француз тілінен аударғанда «ерке») ‒ үш белдемшенің орта 
тұсы, XVII ғасырдағы құпия түрде киілген әйелдер киімі. 
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Фурункул – бұл шаш фолликуласы мен қоршаған тіндердің жедел 
іріңді қабынуы. 

Сыздауық – бұл бір немесе бірнеше шиқандардың пайда болуы. 
Фэнгуань – алтынмен және түрлі зергерлік бұйымдармен безендірілген 

күрделі аксессуар. 
Химиялық бұйралау – арнайы химиялық заттарды қолдана отырып, 

шашты ұзақ уақыт бұйралау. 
Хитон – ежелгі гректерде ерлер мен әйелдер киімі; көйлек тәрізді, 

көбінесе жеңсіз. Ерлер хитонын тік бұрышты кесек матадан жасаған, тік 
сызық бойымен теңдей екіге бүктеген және айылбаспен иықтарына салған. 

Хламида, хламис – ежелгі гректерде жүннен жасалған және 
тікбұрышты гиматиядан кішірек және кесілген ерлердің сыртқы киімдері. 

Хлорамин – бейорганикалық қосылыс, аммиактың хлор туындысы, 
суық суда еритін түссіз майлы сұйықтық -40°C-тан жоғары температурада 
ыдырайды. 

Қына – бұл қызыл түстің әртүрлі реңктерінде (ашық алтыннан қара 
каштанға дейін) шашты бояуға болатын өсімдік бояуы. 

Хроматикалық түстер(ағылш. хроматикалық түстер) – ақ, қара және 
барлық сұр реңктерден басқа барлық түстер. 

Түс (ағылш. сolour, франц. соулеур, нем. farbe) –спектрдің белгілі бір 
бөлігінің жарық толқындарын шығаратын және көрсететін материалдық 
объектілердің қасиеті. 

Түс нюансы – бұл қосымша реңк, ол түстер карталарында санмен 
немесе әріппен ерекшеленеді. Бояғыштарды таңбалауда түс нюанстарын 
белгілеу өң тереңдігінен кейін болады (8G, 8/41, 9,60). Бояғышты 
таңбалаудағы үшінші сан-қосымша түс нюансы, жеңіл асып кету. 

Түс типі – бұл тері, шаш және көз түсінің жиынтығы. Түс түрлері 
әдетте «жыл мезгілдерінің теориясы» бойынша бөлінеді. 

Цзы – ежелгі қытайлардың тығыз түйіні, олар төбеге қойылып, 
түйреуішпен бекітілген. 

Цилиндр – бұл цилиндрлік бетімен және оны кесіп өтетін екі 
параллель жазықтықпен шектелген геометриялық дене. 

Цю – ешкі, ит немесе маймыл жүні, оре мысықтары ежелгі Қытайда 
киілген. 

Кекіл – бастың жоғарғы нүктесінен басталып, маңдайдың екі жағында 
бұрыштар құрайтын үшбұрышты бөлім. 

Қышыма ‒ қышыма кенесі тудыратын жұқпалы тері ауруы. 
Шан – қытайлардың жоғарғы бел киімі. 
Шаперон (фр. chaperon)–ортағасырлық бас киім. Бастапқыда бұл ұзын 

шлак пен пелерина бар капюшон болды, содан кейін ол қосымша 
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Шаперон (фр. chaperon)–ортағасырлық бас киім. Бастапқыда бұл ұзын 

шлак пен пелерина бар капюшон болды, содан кейін ол қосымша 

фестондармен безендірілген шалбарға ұқсайтын керемет және қымбат 
құрылымға айналды. 

Шар – шеңбердің диаметріне айналуы нәтижесінде пайда болған 
геометриялық дене. 

Шоу – ежелгі Қытайда торға байланған нефритті әшекейлері бар түрлі-
түсті баулар. 

Сызық(лат. strictus — тар, қысылған)–графикалық өнердің бейнелеу 
құралы, суреттің негізгі элементтерінің бірі. Бұл қолдың бір қимылымен 
жасалған қысқа сызық. 

Сілтілік буферлік заттар – ағартудың барлық реакциясы кезінде рН-
ны қажетті деңгейде ұстап тұратын заттардың арнайы тобы. 

Экзема – бұл жұқпалы емес сипаттағы терінің өткір және созылмалы 
қабыну ауруларының кең спектрі, белгілері: қышу, қызару, қабыну және 
бөртпе. 

Эмульгациялау – бүкіл ұзындығы бойынша түсті туралау. Бас 
терісінен бояуды кетіріп және шаштарға жылтырау мүмкіндігін береді. 

Эпидемиология – жұқпалы аурулардың пайда болу заңдылықтарын, 
оны емдеу және алдын алу әдістерін зерттеумен айналысатын медицина 
саласы. 

Эпидермофития – бұл терінің зақымдалуымен сипатталатын 
саңырауқұлақ ауруы, негізінен табиғи қатпарлар (шаптың, қолтық асты) және 
аяқтар, сондай-ақ тырнақ пластиналары. 

Этил спирті – ұшпа, жанғыш, түссіз мөлдір сұйықтық. Шаштараз 
құралдарын дезинфекциялау үшін жақсы көметеседі. 

Эукариоттар – цитоплазмадан мембранамен шектелген, сараланған 
ядросы бар тірі организмдер. 

CRM жүйесі (Customer Relationship Management немесе клиенттермен 
қарым ‒ қатынасты басқару)–бұл тапсырыс берушілермен 
(тұтынушылармен) өзара әрекеттесу стратегияларын автоматтандыруға, атап 
айтқанда сату деңгейін арттыруға, маркетингті оңтайландыруға және 
тұтынушылар туралы ақпаратты және олармен қарым-қатынас тарихын 
сақтау арқылы тұтынушыларға қызмет көрсетуді жақсартуға, бизнес-
процестерді құруға және жақсартуға және нәтижелерді кейіннен талдауға 
арналған ұйымдардың бағдарламалық жасақтамасы. 
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Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 наурыздағы № 
183 бұйрығымен бекітілген. 

19. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (07.07.2020 ж. жағдай 
бойынша өзгерістермен және толықтырулармен). 

20. ҚР СТ 12.0.002-2016 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. 
Ұйымда еңбек қорғауды басқаратын жүйе. Тәуекелдерді бағалау және 
басқару жөніндегі нұсқаулық. 

 




