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requirements
Ар бир доордун жана ар бир тарыхий мезгилдин eзYнe мYнeздYY формасы жана
бычымы, кийимдин кооздук жасалгасы жана материалдары, предметтердин тобу кийимге
жараша колдонулган. Кийим ошол доордун, мамлекеттин, маданияты жана экономикасы
тууралуу, адамдын коомдогу абалы, анын кайсыл тапка тиешелYYЛYГY тууралуу маалымат
берип турган. Кийимди кооздо YЧYн курчап турган жаратылыштагы eсYмдYктeрдY,
жаныбарларды элестетип турган татаал эмес CYрeттeр менен жасалгалашкан. Кооз, сапаттуу
кийимдерди чыгаруу, аларды жасалгалоо маселеси азыркы кезде да актуалдуулугун жоготкон
жок. О.э. азыркы убакта ^ш^ген улуттук мамлекеттер YЧYн дагы кийимдеги фольклорду,
маданиятты жана улуттук салттарды калыбына келтирYY актуалдуу проблема бойдон калууда.
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Кыргыздардын улуттук кийимдеринде, буюмдарында оймо-чиймелер езгече орунду
ээлегени баарыбызга белгилYY. Кыргыз оймо-чиймелери кечмен элдердин турмуштиричилиги менен жанаша енYГYп - есYп келген. О.э. оймо-чиймелерди кийимдердин жана
буюмдардын бетине тYШYPYYбир топ машакаттуу иш. Бул татаалдыктарга карабастан акыркы
жылдары оймо-чиймелер менен кооздолгон кийимдердин ассортименттерин кецешуу боюнча
тигуу цехтери, тигYY областында иштеген адистер жана ууз чеберлер ете чоц аракеттерди
жасап жатышат. Кеп материалдык чыгымдарды талап кылган мындай кийимдерди долбоорло
жана даярдоо ете татаал жана эмгекти кеп талап кылган процесс. Ушул кезде кыргыз оймочиймелери тYШYPYлген кийимдер, буюмдар чет елкелYктердYн дагы кызыгуусун артырууда.
Кептеген жылдар бою керектеечYлер мындай кийимдерди той тамашада жана
укмуштуудай керYHYштегY аренанын кызматкерлери, сахна чеберлери YЧYн дайындалган
кийимдер деген тYШYHYк менен келишкен. Акыркы жылдары кийим тYЗYY сферасында
иштеген адистер мындай кийимдерди модалуу кийимдердин катарына алып чыга алышты.
Бул иштердин натыйжасы керектеечYлердYн саймалуу кийимдерге болгон мамилесин тYп
тамыры менен езгерттY. Мындай кийимдердин тYPY кебейген сайын алардын сапатына
коюлган талаптардын да есYYCY байкалууда. Ошондуктан оймо-чиймелер менен кооздолгон
сапаттуу, ыцгайлуу жана заманбап талаптарга жооп берген кийимдер менен керектеечYлердY
камсыз кылуу YЧYн кергезмелер, конкурстар, фестивальдар, тегерек столдо баарлашуу жана
тажрыйба алмашуулар уюштурулуп келет.
Улуттук оймо-чиймелердин тилин чечмелее, мааниси жана колдонулушу боюнча
кептеген илимий изилдеелер жYргYЗYлген жана жYргYЗYЛYп келет. Орнамент латын сезYнен
которгондо “жасалгалоо” дегенди тYШYндYрет. Орнаменталдык композициялар езYHYн
мааниси боюнча ете бай жана кептеген милдеттик кызматтка ээ: ойду тYШYндYYPYЧY, ырымжырымдык, утилитардык жана стилистикалык. Оймо-чиймелер кооздонун эц бир таасирдYY
каражаты дагы болуп эсептелет ошону менен бирге ал ар TYPДYYжана терец мазмундар менен
толтурулат. Оймо-чиймелерде статика жана динамика, контраст жана нюас, симметрия жана
ассиметрия композициялык каражаттардын аракеттерин жана алардын таасирдYY
MYMKYHЧYЛYГYH байкоого болот. Оймо-чиймелер кийимдин ycty^ y беттин кооздоодон
башка, кийимдин формасын да ачып керсете алат, себеби саймалардын мYнезY жана аны
TYЗYY принциптери кийимдердин композициясында чоц милдетти аткарат. Ошондой эле
оймо-чиймелердин езY композициялык TYЗYЛYШTYH абдан ирээттелген математикалык так
TYPYHкерсетет.
Азыркы убакта жогоруда айтылган кийимдерди даярдоодо керектеечYлердYн оймочиймелердин езгече тYрлерYне басым жасаганын жана талаптар жогору экенин байкоого
болот. Саймалардын езгече (стандарттык эмес typyh) typyhyh кептеген варианттарын иштеп
чыгууда эц эффективдYY болуп комбинаторика принциптери эсептелет.
Комбинаторика - деп татаалдыгы ар кандай децгээлде болгон кайталануучу
элементтердин аныкталган санынан кеп варианттуу объекти TYЗYYHYHуниверсалдуу усулдук
принциптерин тYШYнсек болот. Бирок, объектин элементтери сандар, чекиттер, фигуралар,
кесиндилер, ал эми кийимдерди долбоорлодо ар TYPДYY белYктер, кооздонун элементтери
болушу MYMKYH.
Комбинаторика принциптерин колдонуу менен женекей геометриялык фигуралар
(ромб, Yч бурчтук, айлана, квадрат) менен контурлары ийри сызыктуу элементтерди
айкалыштырып оймо-чиймелердин кептеген варианттарын алуу жолдору керсетYЛген (сYр.
1). Ошондой эле кеп TYPДYYорнаменталдык композициядан оймо-чиймелердин эц эле тишуу
элементтерин белYп алууга да болот (сYр. 2).
Иштелип чыккан оймо-чиймелердин варианттары кийимдерди, буюмдарды езгече
тYPдегY саймалар менен кооздоодо колдонулушу MYMKYH. Ошондой эле улуттук оймо
чиймелер менен кооздолгон кийимдерди даярдоонун YCTYнен иштеп жаткан адистер жана
ишканалар YЧYн эц жакшы керсетме курал жана буйрутма алууда орнаменттердин typyh
тандоо убактысын Yнемдее максатында колдонулушу MYMKYH.
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Аннотация. Бул макалада ^ р ^ м CYрeт сабагындагы кeйгeйлYY маселелер боюнча
ой жYГYртYлуп, изилденип, буларга альтернативдYY ыкмалар сунуш кылынды. Дизайн
жогорку мектебиндеги кeйгeйлYY маселерди чечYY YЧYн иш планына eз убагында
eзгeртYYлeрдY киргизYY керек экендигин далилдейт.
Негизги сездер: академикалык CYрeт тартуу ыкмасы, архитектоника, иллюстрация,
композиция, конструкция, конфигурация, объект, пластика, пластикалык анатомия, прогресс,
пропорция, ритм, силуэт, сызык, торс, чиЙYY, чиЙYY геометриясы, фигура, эстетика.
НОВЫЕ М ЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПО ПРЕДМ ЕТУ РИСУНКА
Заркунов М. А. старший преподаватель. Кыргызский Государственный Технический
Университет им. И. Раззакова. Кыргызстан. Бишкек, проспект Ч. Айтматова 66. E-mail:
jyldyzmarat@gmail. com

Аннотация. В этой статье представлены альтернативные подходы к проблемам по
предмету рисунка путем размышлений и исследований (пути размышлений и исследований).
Для решений проблемных задач Высшей школы дизайна, должен быть внедрён подход
современного изменения учебного плана.
Ключевые слова: академический рисунок, архитектоника, иллюстрация, композиция,

конструкция, конфигурация, объект, пластика, пластикалык анатомия, прогресс, пропорция,
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NEW METHODS OF TEACHING BY THE SUBJECT OF DRAWING
Zarkunov M. A. senior teacher. O f Kyrgyz State Technical University. I. Razzakov. Kyrgyzstan.
Bishkek, Ch. Aitmatov Avenue 66. E-mail: jyldyzmarat@gmail.com
Abstract. This article presents alternative approaches to the problems on the subject of the
pattern through reflection and research (ways of reflection and research). To solve the problem tasks
of the Higher School of Design, the modern curriculum approach should be introduced.
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