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‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ [Тошкент; 2022]

‘‘Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: Даврий анжуманлар:’’ мавзусидаги  
республика 38-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари 
тўплами, 31 март 2022 йил. - Тошкент: «Tadqiqot», 2022. - 9 б.

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида  
кўзда тутилган вазифа - илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли 
билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган  
профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар  
киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар,  
муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги  
режалари таҳтил қилинган конференцияси.

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна (Ўзбекистон Республикаси Ёшлар ишлари 
агентлиги ҳузуридаги ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёр-
лаш институти)
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ТАСВИРИЙ САНЪАТ ВА ДИЗАЙН

1. Исмайлова Айжамал Жалғасовна
ЗАМАНАГӨЙ КӨРКЕМ ТӘЛИМДЕ АRT-МЕТОДЛАРДАН ПАЙДАЛАНЫӮ 
ЖОЛЛАРЫ ................................................................................................................................... 7
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ТАСВИРИЙ САНЪАТ ВА ДИЗАЙН

ЗАМАНАГӨЙ КӨРКЕМ ТӘЛИМДЕ АRT-МЕТОДЛАРДАН ПАЙДАЛАНЫӮ 
ЖОЛЛАРЫ

Исмайлова Айжамал Жалғасовна
НМПИ сүӯретлеӯ өнери ҳәм әмелий 

безеӯ өнери қәнигелиги  2-курс магистранты
 тел+998900950192

Ismailova8892@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Бул тезисте мектеп оқыушыларына сүӯретлеӯ  өнери пәнинде 
заманагөй методлардан пайдаланыӯ усыллары хаққында мағлыӯматлар берилген. Олардан 
пайдаланыӯ жоллары үйретилген.

ТАЯНЫШ СӨЗЛЕР:  метод, Аrt, көргизбели оқытыӯ, пейзаж, гаммасы,

Метод сөзи грекше „билиӯ  ” деген мәнисти аңлатады .
Елимизде ғәрезсизлик жылларында ҳәр  бир тараӯ бойынша өзгерислер , жаңаланыӯлар 

жүз берди .Бундай өзгерислер көркем  тәлимде өз көринисин  тапты. Әсиресе көркем өнер  
менен ис жүргизиӯши жаслар өзлериниң жеке көргизбелери мастер класслары менен та-
ныта баслады .

Президентимиз  атап  өткендей „Үшинши  Ренессанс ” дәӯири басланыӯы менен 
мәмлекетимизде 2021-жыл „Жасларды қоллап куӯатлаӯ жылы” менен  басланды ҳәм 
дәӯирдиң  фундаменти деп  жасларбелгиленди.          „Үшинши  Ренессанс- жаслар  
нәзеринде” атлы таңлаӯ өз жумысын баслаған тийкарынан бул  таңлаӯ  Ата –бабаларымыз 
мийрасын үйрениӯ ҳәм оларды ен жайдырыӯ, жоқары оқыӯ орынларында  жаслар били-
мин  асырыӯшы методикаларын өзгертиӯ, оқыӯшы жасларды илим- пәнге бағдарлаӯдың 
жаңа усыллары назерде тутылған .

Заманагөй көркем  тәлимде де жасларды  пәнге ,өзиниң тараӯына  қызықтырыӯда  ҳәр  
қыйлы  методлар  ислеп шығылған .  Сол методлардың  бир жөнелиси   Аrt - метод болып 
,көргизбели  қураллар ,сүӯретлерден пайдаланыӯ сүӯретлерди сыздырыӯ   жолы менен  
жасларға тәлим  бериӯ ҳәм  бул  арқалы  олардың  гүзетиӯ   ядта  сақлап  қалыӯ  қәбилетин  
күшейтиӯ ҳәм  көрип  түсиниӯ имканиятын бериӯден  ибарат .

 Сүӯретлерден көрген усылларын өз жумысларында  сынап  көриӯ  ҳәм өз  тәжрийбелерин 
арттырыу методиканың  мақсети есапланады .

Аrt – методлар  тек сүӯретлеӯ   өнерии  тарӯында  ғана емес  балким , медицина  пси-
хология  қәнийгеликлеринде де кең қолланылады .

Сүӯретлеӯ  өнеринде Аrt- методлардың бир  қанша түрлери бар . 
Олар; 
Аӯызеки баян етиӯ , Көргизбели  оқытыӯ ,Әмелий жумыслар  ” болып есапланады .
Аӯызеки баян етиӯ методында „Гүрриң”  , „Лекция” „ Саӯбетлесиӯ ” „Сораӯ-жуӯап” 

лардан ибарат . 
Әмелий жумыслар ” методы  „Лобаратория  жумыслары”  Суӯрет сызыӯ шынығыӯлары, 

Мүсиншилик шынығыӯлары, Көркем шығармалар  таллаӯ  түрлери  әмелий  шынығыӯлар  
мазмунында  әмелге асырылады.  (Б.Н.Орипов   5) 

Экскурсия яғный саяхатқа шығыӯ методы ,оқыӯшыларға  тәбият  реңлерин сезиӯге олар-
ды рәнбәрең реңлерде саӯлелендириӯге ҳәм көриӯ, ядта сақлаӯ қәбилетин  күшейтиӯге, 
раӯажландырыӯына үлкен үлес қосады .

Бунда  оқыӯшы   пейзаж жанрында көркем  шығарма  дөретиӯ ушын бир  орынды  
сайлаӯды  ҳәм  ондағы ҳәр  бир  детальдың  жайласыӯ орынларын ҳәм  реңлерин  сая 
жақты  жерлерин  ядта  сақлап  қалыӯ  тийис.  Танықлы  қыл қәлем  устасы Левитан  қыс  
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айында дослары менен тәбият  қойнына саяхатқа шығады . Олар тәбият  сулыӯлықларын 
гүзетеди  ҳәм  оннан көзлери қуӯанады . Көк- гумис реңли  ай  жақтысында  таӯланып 
турған   қарлар  ҳәм тереклерге  оралған  тоғай табиятдиң бир  сулыӯлығы  еди, олар 
үйлерине тарқасады. Арадан  күнлер  өтип олардың бири Левитан устаханасына  келеди  
ҳәм   картинаға көзи түседи : Сүӯретши  картинаны сол дәрежедее жазған, ҳәр бир деталь, 
реңлер,  улыӯма көринис  сол күнги  тәбиятты  көрсетип турар еди .  (Абдирасилов  15)

Улыӯмаластырып айтқанда экскурсия методы арқалы оқыӯшыларға өз үстинде ислеӯге, 
оларды  тәбият  пенен таныстырыӯға, реңлер гаммасын  итибар  менен гүзетиӯге,келешекте 
композиция  жумысларын ислеӯге  тәжрийбе  жыйнаӯға  ийтермелейди .  Репин  өз жумы-
сын  тәбиятты гүзетиӯ, тереклер  өсимликлер  тамырларын  қазып  олардың  жайласыӯын 
көрип шығыудан баслаған .  Терек жапырақлары  қай  тәрепке қарап турыӯы оның себе-
блерин изертлеп шыққан художник болып есапланады .

Солай екен экскурсия тек ғана көз бенен көриӯ емес  оны қол менен  услап көриӯ 
сезиниӯ изертлеӯ арқалыда үйрениледи .

Әдебиятлар: 
1 . С.Ф.Абдирасилов   Тасвирий саьнат  уқитиш методикаси . Т., 2012 ж.
2. Б.Н.Орипов Тасвирий саьнатни уқитишнинг замонавий  педагогик технологияси, ди-

дактикаси ва  методикаси. Т., 2013 ж.
3.  «Йoшларакадемиясы.uz » сайти . 
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