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Аннотация Костюмду долбоорлоонун усулдары кеп, бирок баардык усулдар
долбоорлоодо бирдей колдонулбайт. Макалада костюмду долбоорлоодо кенири колдонулган
усулдардын колдонулушу, иштелип чыккан моделдер эскиздери менен бирге берилди.
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Аннотация Методов в проектировании костюма много, но все методы в
проектировании одинаково не используется. В данной статье даны широко используемые
методы проектировании костюма вместе с разработанными эскизами моделей.
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Annotation The are many methods based on costume design, but all methods in designing
applied differently. This article provides the application with widely used methods, developed models
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Бардык ендYPYш тармактарынын продукциялары: касиеттерине, функциясына,
колдонулушуна жана башка ар тYPДYY шарттарга байланыштуу, модадан чыгып калууга же
эстетикалык эскирYYге учурайт. Модага жооп бербей калуу проблемасы, женил енер жай
ендYPYШYHYн буюмдары YЧYн актуалдуу, себеби бул ендYPYштYн продукциясына болгон
талаптар, башка ендYPYштYн продукциялары сыякту, функциялык, экономикалык,

ишенимдYYЛYк, экологиялык, эргономикалык, эстетикалык талаптар менен чектелбейт жана
бул талаптар негизги болуп эсептелбейт.
Алгачкы адам баласы, eзYн сырткы таасирлерден сактоо YЧYн кийим кийген,
ошондуктан бул кийимдерге болгону бир талап - функциялык талап коюлган. Азыркы
заманда, кийимге функциялык талаптар менен бирге, адам баласынын ан сезими, акыл оюу,
философиялык жана коомдук кез карашы, коомдогу оорду, эстетикалык элестетYYCY,
техниканын, технологиянын енYГYYCY жана башка кептеген шарттар менен байланышкан
талаптар коюлат. Бул талаптардын негизинде мезгилдин модасы, стилдери аныкталат.
Адам баласынын акыл-эсинин жана коомдун енYГYYCY менен кийимге болгон мода
жана стил талаптары тез езгерYYДе. Бул процесске “Мода индустриясынын” мааниси чон.
“Мода индустрия” тармагы, ар жылга, сезонго, мезгилге, регионго модадагы стилди,
TYCTY, кездемени жана башка шарттарды жарыялап, бул жарыяларды мода журналдары, мода
керсетYYлер аркылуу дYЙне жYЗYне таратуу менен кийимге болгон мода, стил жана башка
талаптарды жарыялайт, эски талаптарды езгертет.
Моданын тез езгерYYCY, кептеген шарттарга байланыштуу, алардын ичинен
негизгилери
болуп, женил енер жай ендYPYШYHYн технологияларынын жана
материалдарынын кеп тYPДYYЛYГY; ДYЙне жYЗYндегY елкелердYн кепчYЛYГY, енYккен
мамлекеттердин катарына кирип, калкынын бай жашоосу; мода индустриясынын активтYY
ишмердYYЛYГY•
0ндYPYштYк ар бир ишкана, модага жараша продукция чыгарып, модага жараша аны
езгертет. Продукциянын ассортиментин езгертYY YЧYн жаны продукция долбоорлоонот жана
ендYPYшке киргизилет. Кийимге болгон моданын, азыркы мезгилде ете тез езгерYШYне
байланыштуу жаны продукцияны ендYPYшке киргизYY процесси да ете тез аралыкта
аткарылышы керек. Бул процесстин татаал жана убакытты кеп талап кылган белYГY болуп,
моданын талаптарына жооп берген буюмду долбоорлоо эсептелет.
Азыркы мезгилде долбоорлоо процессин кыска убакытта жана сапатуу аткарууга,
кийимдерди долбоорлоонун кептеген усулдары бар, бул усулдар келечекте модага айлануучу
стилдерди табуу жана долбоорлоо YЧYн езгече идеяларды табууга багыт берет.
Кийимдерди долбоорлоодо колдонулуучу негизги усулдар болуп жетелеме
(эвристикалык), конструккцияны бузуу (деконструкция)
жана комбинаторикалык
(айкалыштыруу) усулдар эсептелет. Бул усулдардын кайсынысы ендYPYште, жекече
конструктор - модельерлер жана студенттер тарабынан колдонулушу изилденди.
Долбоорлоодо
усулдарды колдонуу жаёы ойлонулбаган парадокс ийгиликтYY
натыйжаларга алып келет. 0 з убагында дYЙнеге белгилYY болгон модадагы кийимдердин
модельдери дагы аталган усулдардын негизинде иштелип чыккан.
Костюмду долбоорлоо YЧYн идеялардын сансыз кеп булактарын керсеткен усул
эвристика усулу. Бул усул костюмду долбоорлоого идеяларды, адам баласын курчаган жансыз
жана жандуу чейреден, алардын тYЗYЛYШYнен, функциясынан, ааламдагы ар кандай
кубулуштардан издеенY жана аны табуунун ыкмаларын керсетет.
Адам баласы анын ичинде аял зат YЧYн гYл ете ыйык, барктуу жана салтанаттуу
керYHYш. ГYлдY элестетYYHYн негизинде кептеген эскиздер иштелип чыгып, костюмдар
долбоорлонот. Бул традиция улантылып кала, архидея, лиля жана кызгалдак гYлдерен
элестетYYДен алынган идеялардын негизинде теменкY эскиздер иштелип чыкты (1-CYрет).
ГYлдердYн ар бирине, мисалы лилия гYЛYне ондогон, жYЗдеген идеяларды элестетYYге
жана аларды эскизде CYръттееге болот. Бир эле лилия гYЛYнен жYЗдеген идеяларды
элестетYYге болсо, анда адам баласын курчаган жансыз, жандуу чейреден жана
жаратылыштын кубулуштарынан канчалык санда идеяларды табууга мYмкYн экендигин
элестетYY кыйын. Ошондуктан эвристикалык усул, дизайнерге буюмдарды анын ичинен
костюмду долбоорлоого чексиз кеп идеяларды табууга мYмкYндYк берYYЧY усул.

1-CYpeT. ГYлдeрдY элестетYYHYн негизиндн тYЗYлгeн эскиздер
Эвристика усулуна окшош усулдардын бир typy аналогия усулу. Бул усулда идеянын
булагы болуп, аналог деп аталган заманбап модадагы буюм (костюм) эсептелет. Аналог,
заманбап жана модада болгондуктан, аналогдон идеяны издее же аны eзгeртYY рационалдуу
болот. Себеби моданын баардык талаптарына жооп берYYЧY моделди табуу YЧYн кептеген
идеяларды иштеп чыгуунун кереги жок.
Заманбап стилдYY костюмду аналог катары кабыл алып, анын негизинде иштелип
чыккан стилдYY костюмдар теменде керсетYлген (2 -CYрет).

2 - CYрет. Заманбап модадагы аналогдун негизиндн тYЗYлген моделдер

Аналогдун
негизинде
иштелип чыккан
моделдердин
саны,
дизайнердин
чыгармачылыгына жана кесипкeйлYГYнe байланыштуу ар тYPДYY болушу мYмкYн. Бул
усулдун eзгeчeлYГY болуп рационалдуулугу эсептелет.
Заманбап костюмдардын моделин иштеп чыгуу YЧYн, идеяларды
кийимдерге
традиция болуп калган конструкцияны, композицияны, технологияны жана комплексин бузу
менен табууга болот.
Бул усул асимметриялуу костюмдарды долбоорлоодо ийгиликтYY колдонулат жана
конструкцияны бузуу усулу деп аталат. Бул усулп колдонулуп, кнструкцияны бузууга,
технологияны бузууга, композицияны бузууга жана комплектYYЛYктY бузууга костюмдун
эскиздери иштелип чыкты. Эскидерди иштеп чыгууда, бул усулдун негизинде кептеген ар
тYPДYY идеяларды табууга мYмкYн экендиги белгилYY болду. Бир эле учурда кийимдеги
конструкцияны, композицияны жана технологияны бузуунун негизинде ийгиликтYY, езгече
идеяларды табууга мYмкYн.

а)
б)
в)
г)
3-CYрет. Конструкцияны бузуунун негизинде тYЗYлген эскиздер
а) конструкцияны бузуу, б) технологияны бузуу, в) композицияны бузуу, г)
комплектYYЛYктY бузуу
Вариантуу закон ченемдYYЛYктY колдонуп, типтYY элементтерди, геометриялык
фигураларды, конструкцияларды, функцияларды, кыймылды, базалык объектин (костюмдун
курамында) ичинде орун алмаштыруу, арасына киргизYY, куроо, топтоо, буруу, тенкерYY,
ритмдерди уюштуруу, аркылуу езгертYY менен жаны идеяларды табуу усулу, айкалыштыруу
усулу деп аталат. Айкалыштыруу усулу кездемелердин бетине эскиз тандоодо кенири
колдонулат жана кийимдерди долбоорлоодо колдонуу YЧYн сунушталат. Бул усулду
костюмдарды долбоорлоодо эффективтYY колдонууга мYмкYн экендигин иштелип чыккан
костюмдардын эскиздери кергезYп турат (3-CYрет).

4-CYpeT. Айкалыштыруу усулун колдонуп тYЗYлгeн моделдер
Айкалыштыруу усулунун езгече typy кинетизмдеп аталат. Кинетизм айкалыштыруу
усулу сыяктуу
кездемелердин бетине эскиз тандоодо колдонулат жана кийимдерди
долбоорлоодо колдонуу учун сунушталат. Бул усулдун айкалыштыруу усулунан езгечелугу
болуп фигуралардын, элементтердин кыймылдуу ритимде же динамикада болушу. (4 -сурет)

5-сурет.Кинетизм усулунун негизинде иштелип чыккан модельдердин эскиздери
Кинетизм шаардык стилдеги костюмдарды долбоорлоодо эффективтуу экендигин,
кинетизмди колдонуп долбоорлорду аткаруу керсетту (5 -сурет).

Заманбап кийимдерди долбоорлоодо колдонулуучу езгече усулдардын бири болуп
модульдук усул эсептелет. Бул усул ендYPYште жана жеке ишкерлер тарабынан кенири
колдонулуп, ийгиликтYY жыйынтыктарды берет. (6 -CYрет)

6-CYрет. Модулдук усулунун негизинде иштелип чыккан моделдердин эскиздери
Эвристикалык, аналогия, композицияны бузуу жана айкалыштыруу усулдарынын,
студенттер тарабынан костюмду керкемдеп долбоорлоо таалими боюнча курстук жана
дипломдук
долбоорлорду,
бYTYPYYЧY квалификациялык
жумуштарды
аткарууда
колдонулушун изилдее
жана ендYPYш ишканарын ар бир
долбоорлоо усулунун
колдонулушун изилдее теменкYдей жыйынтыктарга алып келди.

Корутунду
1. Костюмдарды долбоорлоого эвристика усулу кептеген идея булактарын керсетет
жана баардык стилдеги костюмдарды долбоорлоого колдонсо болот.
2. Аналогия усулу долбоорлоону
рациналдуу аткарууга шарт тYзет
жана
долбоорлонгон костюмдун заманбап модада болушунун мYмкYнчYЛYГY чон.
3. Конструкцияны бузуу усулун, ассиммериялуу салтанат костюдарды жана
жаштардын кийимдерин долбоорлоодо колдонуу жакшы натыйжаларга алып келет.
4. Айкалыштыруу усулу негизинен кездемелерге CYрет издее YЧYн колдонулат, бирок
бул усулду костюмдарды долбоорлоого колдонсо болот.
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