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Tuzuvchilar:  
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Dastur Texnologik ta‘lim fakultetining 2020 yil 9 iyuldagi № 11-sonli 

Kengashi yig‗ilishida muhokama qilingan va tasdiqlashga tavsiya etilgan. 



КИРИСИЎ 

 

51108100 – Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы бакалавриат 

тәлим бағдары – улыўма орта билим бериў мектеплери, орта арнаўлы кәсип 

өнер оқыў орынлары, мектептен тыс ҳәм де  балалар музыка ҳәм көркем өнер 

мектеплери билимлендириў системасында хызмет көрсетип атырған болажақ 

сүўретлеў өнери оқытыўшысын әмелий хызметке таярлайды онда болажақ 

сүўретлеў өнери оқытыўшылары ийелеўи керек болған билим, тәжирийбе 

ҳәм көнликпелериниң минимуми белгилеп берилген. Билимлендириў 

тараўында алып барылып атырған реформалар, ҳәзирги күнде  оқытыўшыға 

қойылатуғын талаплар, бай мәнаўий, мәдений мийрасымызды үйрениў, 

олардың әҳмийетин талықлаўда, тийкарғы дереклер менен ислеў 

көнликпесин қәлиплестириў бойынша ҳәм де алдыңғы  педагогикалық 

технологиялардан пайдаланған ҳалда билимлерин асырыў ҳәм көнликпе 

пайда етиўден ибарат. 

5А110801– Сүўретлеў өнери ҳәм әмелий безеў өнери магистратура 

қәнигелигине кириўши талабалар ушын тәлим бағдары оқыў жобасына 

тийкарланып қәнигелик пәнлери бойынша: “Реңли сүўрет”, “Сүўретлеў 

өнери тарийхы”, “Сүўретлеў өнери технологиясы ҳәм нусқа көшириў” 

пәнлеринен тест сораўлары қәлиплестирилген. Бул пәнлер өз негизинде  

қамраб алынған мағлыўматлар төмендегише кетлирилген.    

“Реңли сүўрет” пәни бойынша: 

Акварель бояўлардан қайсы өнер түринде қолланылыўы, Тийкарғы 

реңлер. Палитра не ушын керек?. Ахроматик реңлер. Тарихый жанр. 

Хроматик реңлер. Натюрморт жанрында дөретиўшилик етиўши. Түс  

жағынан тоқ реңлер. А.Саврасовтың белигили шығармасы. Қосымша реңлер. 

“Таң”, “Аналаық” шығармасы. Белгили “Мона Лиза” шығармасы. “Спитамен 

қөзғалаңы” шығармасының авторы. Сүўретлеў өнери жанрлары. Марина  

жанрына тийисли шығармалар. Республиканың ең әййемги бийбаҳа өнер 

шығармалары қайсы жерден табылған? Сүўретлеў өнеринде кең тарқалған 



ағымлар. Миниатюра өнери устасы Камалиддин Беҳзад. Кубизм ағымында  

дөретиўшилик еткен сүўретшилер. Триптих. Белгили рус пейзажист 

сүўретшилери. Импрессионизм ағымы. “Шайға” шығармасы. 

“Өнер атрибутлары” шығармасы қайсы сүўретши тәрепинен 

дөретилген? Манеризм ағымы. Дәскекли реңли сүўрет. Өзбекстан  

Республикасы мәмлекетлик герби авторы. Диптих не? Буйымларды 

сүўретлеўде горизонт сызығы. Колорит. Белгили “Сикстин мадоннасы” 

шығармасының авторы ким ? 

Дүньяға белгили “Эрмитаж” музейи. Буйым тегислиги. Контур. Дрезден 

картиналар галереясы. Гармония. Дүньяға белгили Лувр музейи. Романтизм 

ағымы. Монументал шығармалар дөретиўши сүўретшилер. ХХ әсир  

басларындағы Өзбекстан сүўретлери, А.Темурдың дәслепки портретин ким 

дөреткен? Сүўретлеў өнериниң түрлери. Нағысларда рең бериўде қайсы бояў  

түринен көбирек ислетиледи? Акварель техникасында ислеўши шебер 

сүўретшилер. Гуашь техникасы, технологиясы. Суў бояў техникасында 

сүўрет салыўда қандай әсбап, үскенелер. Майлы бояў.  

 

“Сүўретлеў технологиясы ҳәм нусқа көшириў” пәни бойынша: 

Сүўретлеў технологиясы ҳәм нусқа көшириў пәниниң мақсети ҳәм 

ўазыйпалары. Сүўретлеў өнери әсбап-үскенелери. Сүўретлеў өнери  

технологиясы нелерге тийкарланып үйрениледи?  «Гризайл». Гризайл» 

техникасында не ушын исленеди? Акварель бояў қайсы өнер түрлеринде 

көбирек қолланылады? Жумсақ, орта қаттылықтағы қыл қәлемлер нелерден 

таярланады? Графика өнеринде дәскекте орынланған түри. Сүўретлеў өнери  

ҳайўналар менен байланыслы жанр. 

 

“Сүўретлеў өнери тарийхы” пәни бойынша: 

Үўретлеў өнеринде әскерий атланысларға бағышланған жанр. 

Сүўретлеў өнеринде жансыз тәбият деген мазмунды бериўши жанр. Дәскекли 

(мольбертте) орынланған сүўретлеў өнери шығармалары. Әййемги Египет 

цивилизациясы. Ең дәслепки Египет пирамидалары. Египет ҳәм улыўма 

дүнья жүзи тарийхында инсан ушын қурылған ең көрнекли имарат. 

Нефертити мүсини мүсиншилик өнериниң қайсы түрине тийисли? Алдыңғы 

Азияда қурылған иләҳий имарат. Әййемги Месопатамия мәмлекетинде 

жайласқан еки дәрья аралығы. «Қудай есиги» мәнисин бериўши мәмлекет. 



Алдыңғы Азида сарай ҳәм иләҳий имаратларға кириў алдында Арыслан 

ямаса өгиз денесине адам басы қойылған мүсин. Персепол сарайы алдында 

қолланылған мүсиншилик өнери түри. «Антик дүнья өнери» термини. 

«Антик» сөзи аўдармасы мәниси. Микенадағы «Арысланлар дәрўазасы» 

мүсиншиликтиң қайсы түрине тийисли? Греция өнери бизиң эрамызға 

шекемги 11-8-әсирлерде үшмүйешлик. шеңбер ҳәм шәртли белгилер  

комбинацияларынан қуралған көркем усыл (меандрлар). Греция архитектура 

өнеринде имараттың төрт тәрепинен таянышлар менен оралыўы. Грек 

ордерлери. Әййемги cүўретлеЎ өнеринде «қара» атамасы. Греция 

архитектура өнеринде Афина қудайына бағышланған ең уллы имарат. 

«Дискобол» мүсини авторы. Классик Греция өнерин «Эллинизм» дәрежесине 

көтерген уллы әскер басы. Рим ипмериясында кең қолланылған сүўретлеў 

өнери түри.  Византия өенинде иләҳий имаратлар интерьеринде ҳүким сүрген  

монументаль өнер түри. Византия архитектура өнериниң ең уллы иләҳий 

имараты. Сүўретлеў өнери тарийхында Византияда толық қәлиплескен 

дәскекли реңли сүўрет түри. Антик өнерине еликлеў мәнисинен келип 

шыққан Орта әсирлерде ҳүким сүрген көркемлеў усылы.  Сүўретлеў өнери 

тарийхына «Ояныў дәўири» терминин қоллаған биринши көркем 

өнертаныўшы, сүўретши. «Ояныў дәўири» раўажланыў басқышларына  

кирмейтуғын дәўир. Алдыңғы Ояныў дәўири сүўретлеў өнери биринши 

«реформатор» сүўретшиси. Белгили француз сүўретшиси тәрепинен исленген  

“Шар үстиндеги қыз” атамасындағы шығарманың авторы. Портрет жанрында 

дөретиўшилик алып барып атырған сүўретшилер. Реңли сүўрет. Абу Райхан 

Беруний портретиниң авторы. Сангина, пастел, соус сыяқлы көркем 

материаллар сүўретлеў өнериниң қайсы түринде қолланылады. Урал 

Тансықбаевтың белгили шығармасы. Китап графикасында дөретиўшилик 

еткен сүўретшилер. Перспектива сөзиниң мәниси. Классицизм ағымы. 

Белгили миниатюрашы Камалиддин Беҳзадтың устазы. “Таж маҳал” 

архитектура имараты. Шығыс миниатюрашы сүўретшилер. 
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