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Макалада костюмду долбоорлоодо кеңири колдонулган усулдардын колдонулушу, 
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       В данной статье даны широко используемые методы проектировании костюма 

вместе с разработанными эскизами моделей. Методов в проектировании костюма 

много, но все методы в проектировании одинаково не используется.  
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 THE HEURISTIC APPLYING METHODS IN COSTUME DESIGN 

 

       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 

and sketches.  
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Костюмду долбоорлоонун эвристикалык   усулдары. Эвристика.  Өндүрүмдүү 

(натыйжалуу) чыгармачылык акыл-ойду, ойлонууну изилдөөчү илим  эвристика деп 

аталат. 

Эвристика гректердин Heurisko деген сөзүнөн алынган, кыргызчага жаңыларды 

издөө, табуу, ачуу  (отыскиваю, открываю) деп которулат. 

Эвристика түшүнүгүнө: колдонулган илимдин, долбоорлоонун, уюштуруунун, 

жана чыгармачылыктын тармагына байланыштуу ар түрдүү  аныктамалар берилет. 

Долбоорлоодо мурда белгисиз объектерди ачууга (изилдөөгө, долбоорлоого) көмөк 

көрсөтүүчү  усулдарын  көптүгү эвристика деп аталат. 
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Эвристика  усулдары костюмду долбоорлоого идеяларды, адам баласын курчаган 

жансыз жана жандуу чөйрөдөн, алардын түзүлүшүнөн, функциясынан, ааламдагы ар 

кандай кубулуштардан издөөнү жана аны табуунун ыкмаларын көрсөтөт. 

Костюмду  чыгармачылык менен  долбоорлоого  жана долбоорго жаңы идеяларды 

табууга төмөнкү эвристикалык  усулдар  колдонулат. 

  ▪  чыгармачылык долбоорлоонун эвристикалык усулдары 

  ▪  чыгармачылык долбоорлоонун  деконструкция усулдары 

  ▪ чыгармачылык долбоорлоонун комбинаторикалык  усулдары 

  ▪  морфологиялык анализ  усулдары,      

  ▪ идеяны генерациялоонун усулдары. 

Костюмду долбоорлоонун  эвристикалык  усулдары. Ассоциация  усулу. Адам 

баласын курчаган бардык чындыка кайрылып  андан   долбоорго  идея табуу усулу, 

чыгармачылыктын ассоциация  усулу деп аталат. 

Ассоциация  Сырткы дүүлүктүргүч чөйрөнүн таасири астында адамдын сезиминде 

пайда болуучу элес  ассоциация деп аталат [1]. 

Сырткы  дүүлүктүргүч болуп жаратылыштагы зат, абстрактуу ой жүгүртүү,  

психологиялык абал жана ирреалдык (үн, жыт, мелодия ар кандай визуальный объект)  

кубулуштар.Жаратылыштын өсүмдүктөр  жана жаныбарлар дүйнөсүн, кубулуштарын 

элестетүү аркылуу, костюмдун долбооруна табылган идеялардын эскиздери 

(сүрөттөрү) төмөндө көрсөтүлдү. 

 
1- сүрөт Ассоциация усулуна эскиздер. Ассоциациялар: а) суунун ассоциациясы; 

б) шамалдын ассоциациясы; асмандын ассоциациясынан алынган моделдер. 

 

Алдыңкы технология  усулу. Технологиянын жана техниканын ар кандай 

багыттагы жетишкендиктеринен  долбоорго идея табуу усулу, чыгармачылыктын жаңы 

технология усулу деп аталат. 

 Костюмду долбоорлоодо  ысык нур, жарык нур, ным  жана башка аракеттердин   

астында түсүн өзгөртүүчү материалдарды жана башка  түстү өзгөртүүчү шарттарды 

колдонуп долбоорлоо, чыгармачылыктын алдынкы технология усулу деп аталат.  

 
2 – сүрөт Алдыңкы технология  усулуна тартылган моделдердин эскиздери. а) 

кристалдардын имитациясындагы модель; б) айнектин имитациясындагы модель, 

муздун имитациясындагы модель. 
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 Аналогия    усулдары. Ойлонуп табылган баштапкы идея  катары аналог табылып 

же алынып, ал келечекте ойлонулган,    ойго ылайыктуу  чечимге алып келген 

долбоорлоонун усулу аналогия усулу деп аталат [3]. 

Бул усул долбоорлонуучу объектин силуэтин, элесин  табуу үчүн долбоорлоонун  

элестетүү этабында кеңири колдонулат.  

Көзгө көрүнбөгөн,  буюмдун жасоо ыкмаларын чыгармачылыктын булагы катары,  

аналог катары кароо жаңы кызык чечимдерге алып келет. Буга: ―Тигилбеген кийим― , 

―Упаковка‖,  ―Көлөмдүү фактураны жасоо‖,  ―Чоң форманы майда бүлөктөргө бөлүү‖ 

ыкмалары  мисал боло алат .   

 
3-сүрөт  Аналогия усулуна костюмдардын эскиздери: а) аналог катары корея 

костюму алынган; б) аналог катары кытай костюму; в) аналог катары япон костюму 

алынган заманбап костюмдардын эскиздери. 

 

        Неология усулу. Азыркы замандын алдынкы заманбап модадагы, бөлөк бирөөнүн 

идеясын  колдонуу менен долбоорлоо усулу, чыгармачылыктын неология усулу деп 

аталат [3].  

Заманбап модадагы идеялар бардык учурда, башкалар тарабынан, моралдык, 

психологиялык эскиргенге чейин колдонулат.   

Бөлөк идеяларды колдонгондо,  плагиат болбосу үчүн  идеянын үстүнөн  төмөнкү 

суроолорду коюп, ошого жараша  долбоорлоону өзгөртүү керек. Процессте эмнени 

өзгөртүү керек? Прототипте эмнени өзгөртүү керек? Кантип өзгөртүү керек? 

 

 
4 – сүрөт Неология усулуна моделдердин эскиздери. a) Ретро моданын жаңыланып 

иштелген костюму; б) романтикалык стилеги коктейль көйнөгү;  

в) романтикалык сахна костюму. 
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Бионика   усулу.  Жандуу дүйнөнүн түзүлүшүн, уюштуруу  принциптерин, 

касиеттерин, функцияларын долбоорлоого  идея табуу усулу, чыгармачылыктын 

бионика  усулу деп аталат. Бионика - жандуу дүйнөнүн түзүлүш касиеттери, уюштуруу  

принциптери, функциялары жана алардын  техникалык  аналагдордо колдонулушу 

жөнүндөгү  колдонмо илим бионика деп аталат [1]. 

 Био ника  гректердин βίον  деген сөзүнөн алынган, кыргызчага которгондо  жашоо  

(жашоонун ячейкасы) дегенди билдирет. 

 
5 – сүрөт. Бионика усулуна костюмдардын эскиздери. а) ийнеликтин формасын 

стилизациялаган сахна костюму; б)  биоформадан стилизацияланган романтикалык 

костюм; в) ийнеликтин  формасынан стилизацияланган сахна костюму. 

 

 Гипербола усулу. Апендичилик, куудулчулук жана башка кызыктуу образдарды 

элестетип долбоорлоо усулу гипербола усулу деп аталат. Азыркы мезгилдин заманбап 

мода эскиздеринде гротестик  элес кеңири колдонулат. Гротеск (француздардын  

grotesque), деген сөзүнөн алынган орус тилине которгондо  — «причудливый», 

«комичный»; кыргыз тилине которгондо  ―апендиче‖  ―куудулча‖  дегенди билдирет.  

 
6 – сүрөт. Гипербола усулуна тартылган костюмдардын эскиздери. а) өзгөчө формадагы 

юбка; б) фантазия стилиндеги асимметриялуу кийим; в) классика менен романтика 

айкалыштыгындагы костюм; г) асимметриялуу өзгөчө костюм; 

 

  Эмпатия  усулу. Долбоорлонуучу кийимдин ролун аткаруу аркылуу долбоорлоо 

эмпатия усулу деп аталат. Бул усул бир кыйла маанисиздей болуп көрүнгөнү менен, 

күтүүсүз  туура чечимге алып  келет. 
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7- сүрөт. Эмпатия усулуна тартылган костюмдардын эскиздери.  Идея булактары:  а) 

асимметриялык композиция баян; б) асимметриялык композиция юбка – шым; в) 

ритмикалык композиция фантазия; г) асимметриялык композиция упаковка. 

 

Костюмду долбоорлоонун конструкцияны  бузуу  усулу. Кийимди адаттагы 

конструкциясына  эркин карап, аларды сактабоонун негизинде кийимди  каалагандай 

өзгөртүү менен конструкциялоо, моделдөө,  конструкцияны бузуу   усулу  деп аталат 

[3].   

Конструкцияны бузуу  усулу, ар бир кийим үчүн норма болуп калган формага, 

конструкцияга каршы болуу менен,  кийимдерди, костюмдарды  конструкциялоону, 

моделдөөнү сунуштайт. Бул усулда адамдын кийимге болгон  табити (вкус)  эске 

алынбайт, тескерисинче андан алыстоого аракет болот. 

Дизайнердин фантазиясына жараша,   кийимдерди долбоорлоодо бул усул  көп  

багытта  ар тараптуу колдонулушу мүмкүн.  

 
8 – сүрөт Конструкцияны бузуу (деконструкция) усулундагы  костюмдардын 

эскиздери. а) кийимде моюн, желкесинин конструкциясы бузулган; б) кийимде 

жаканын, лифтин конструкциясы бузулган; в) костюмда кофтанын жана шымдын 

конструкциясы бузулган. 

 

Чыгармачылыктын технологияны бузуу  усул. Кийимди тигүүдө колдонулуучу 

адаттагы технологияларга эркин карап аларды сактабоонун негизинде кийимди  

каалагандай өзгөртүү менен конструкциялоо, моделдөө технологияны  бузуу  усулу  

деп аталат [3].   
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Технологияны  бузуу  усулу, ар бир кийимди тигүү үчүн норма болуп калган 

тигилишине  каршы болуу менен,  кийимдерди (костюмдарды)  конструкциялоону, 

моделдөөнү сунуштайт. 

 
9 – сүрөт Технологияны бузуу усулуна костюмдардын эскиздери: а) кийимдин 

жакасында, подбортунда технология бузулган; б) костюмда жакеттин технологиясы 

бузулган; в) костюмдун жакетинде жана шымда технология бузулган. 

 

Костюмду долбоорлоонун композицияны бузуу  усулу. Кийимде  адатта сакталуучу 

композицияга  эркин карап аларды сактабоонун негизинде кийимди  каалагандай 

өзгөртүү менен конструкциялоо, моделдөө,  композицияны   бузуу  усулу  деп аталат.   

Композицияны   бузуу  усулу, ар бир кийимди тигүү үчүн норма болуп калган  

композицияга   каршы болуу менен,  кийимдерди, костюмдарды  конструкциялоону, 

моделдөөнү сунуштайт.  

 
10 – сүрөт  Композицияны бузуу усулуна костюмдардын эскиздери: а) костюмда 

жакалар ашыкча көп; б) костюмда кооздоочу элементтердин көптүгү; в) кооздоочу 

бантиктердин ашыкча көптүгү.      

 

Кийимдердин адаттагы комплексин бузуу усулу. Кийимдин   адатта комплексине  

эркин карап аларды сактабоонун негизинде кийимдин комплексин   каалагандай 

өзгөртүү менен конструкциялоо, моделдөө,  кийимдин   адатта комплексин    бузуу  

усулу  деп аталат.   

Кийимдин   адатта комплексин     бузуу  усулу, ар бир кийим үчүн норма болуп 

калган комплексине каршы болуу менен,  кийимдерди (костюмдарды)  

конструкциялоону, моделдөөнү сунуштайт. 
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11 – сүрөт  Кийимдердин адаттагы комплексин бузуу усулуна костюмдардын 

эскиздери: а) майрамдык кийим менен аскердик жабдыктар; б) романтикалык көйнөк 

менен аскердик  жабдыктар; в) кечки романтикалык кийим менен аскердик 

жабдыктардын айкалышы. 

 

Корутунду. Костюмду долбоорлоонун эвристикалык   усулдары жаны идеяларды 

жаратууга түрткү берет. Ошондуктан долбоорлоонун эвристикалык усулдарын 

студенттер практикалык, курстук, дипломдук, илимий иштерин жасоодо кеңири  

колдонушат. 
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