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Бадзурдон нисæнттæ

Æвзарæн (лæмбунæг кæсæн, цæстæ дарæн, барæн)

Зонгæ кæнæн дæсниади сосæгдзийнæдти хæццæ

Цæттæ кæнæн нæ косæн бунат

Нæ зæрдæбæл дарæн ма æнхæст кæнæн кусти 
æдасдзийнади уагæвæрдтитæ

Æнхæст кæнæн сфæлдистадон ихæслæвæрдтæ, 
проект

Бæрæг кæнæн, аргъ кæнæн

Нæхуæдтæ гъуди кæнæн (фæсурокти куст)

Багъудикæнуйнаг! Дæ куститæ (сæ хузтæ æма сæ 
эскизтæ) дæ бон æй анзи дæргъи портфолио кенæ де 
'нтæстдзийнæдти папки æмбурд кæнун. Гæнæн ес, ма 
етæ уодзæнæнцæ: киунуги дæнцæн лæвæрд куститæ, 
дæхе æргъудигонд æма конд куститæ, технологий урокти 
де 'мкъласонти хæццæ ци куститæ скодтай, дæ ниййергу-
ти хæццæ фæсурокти ци куститæ скодтай, етæ.
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Дæ зæрдæбæл бадарæ! Дæ куыститæ гъæуамæ 
уонцæ:

− федар;
− лæмбунæг конд;
− рæсугъд;
− æнцонархайæн;
− оригиналон;
− дæхецæн дæр æма иннетæн дæр ести пайда.

Æнхæст кæнæ технологий урокти архайуни
æгъдæуттæ:

1. Цалинмæ ахургæнæг барæ ратта, уæдмæ ма 
райдайæ косун.

2. Кусти размæ исбæрæг кæнæ, косæндзаумауæй 
æнхæст дæ æви нæ.

3. Дæ косæн бунат æфснайдæй дарæ, кусти фæсте 
æй бафснайæ.

4. Косæ лæмбунæг, зæрдиуагæй, æндæр гъуддæг-
тæбæл мæ гъуди кæнæ.

5. Косæн æрмæгбæл ауæрдæ, дзæгъæли æй ма 
харз кæнæ.

6. Кусти фæсте бафснайæ дæ косæн бунат.
7. Ку гъæуа, уæд банхус кæнæ де 'мбалæн.
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Æрдзон 
дуйне

Адæймаг æй гъæуайгæнæг, гъудигæнæг, 
аразæг!

Æрдзæ æй рæсугъд æма аллихузон.
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Æрдзи хæзнатæй пайдагæнгæй адæймаг ара-
зуй предметон дуйне ‒ дзаумæутти дуйне. Æрдзи ци 
формитæ кенæ предметтæ фæууинуй, уонæй рауа-
йун кæнуй æ царди гъæугæ дзаумæуттæ.

Дæ фалæмбулай дуйнемæ цæстингаси бундор-
бæл искæнæ æртасæн куст æма дзуапп раттæ 
фæрститæн.

1. Ци дæттуй æрдзæ адæймагæн æ царди?
2. Куд дæмæ кæсуй, æрдзи гъæуй адæймаги 

æнхус? Цæмæн? Цæмæй?
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Алли дзаумау (предмет) дæр хæссуй цидæр пай-
да адæймагæн, æнхæст кæнуй æхе функци (цæй 
туххæй конд æй, еци нисанеуæг). Зæгъæн, адæймаг 
си пайда кæнуй йæ ахури, йæ кусти, гъазти рæстæги.

Предметæн ес зæрди уаг æвдесæг минеуæг. 
Зæгъæн, сувенир нин нæ зæрдæбæл æрлæуун 
кæндзæнæй æхсидзгон балций рæстæг.

Равзарæ цифæнди предмет (дзаума). Радзорæ: 
цæмæй гъæу, циуавæр æрмæгæй конд æй; ка си 
пайда кæнуй.
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Алли бон ци дзаумæуттæй пайда кæнæн, уони 
æргъуди кодта ма искодта адæймаг. Куд рауадæй 
уотæ? Цæмæн? Цæй фæрци? Аци фæрститæн 
дзуæппитæ райсæн ес технологий урокти.

Технологи æй, адæймаг пайдайаг æма 
гъæугæ предметтæ ци процесси кæнуй е, уæдта 
уоци предметтæ куд кæнгæ 'нцæ, уой туххæй 
зонундзийнæдтæ.

Нуриккон дзаумæуттæн искæнæн нæййес дизай-
ни закъæнттæ нæ зонгæй. Етæ æнцæ: дзаумауи 
формæ, нисанеуæг æма æ формæбæл конди еу-
дзийнадæ.

Алли куст дæр æй кадгин!
Ка ци косуй?

Радзорæ дæ ниййергути фæллойни архай-
ди туххæй: кæми косунцæ? Куд хуннунцæ сæ 
дæсниæдтæ? Ку исустур уай, уæд дæ ци косун 
фæндуй? Цæмæн?

Фæллойни 
архайди 
хузтæ
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Кæнæм рæсугъд æма гъæугæ дзаумæуттæ 
æрдзон æрмæгутæй

Æрдзи фæлгонцтæ æма формитæ

Алли адæймагæн дæр ес æхе уарзон къум. Зо-
нис æрдзон æрмæгутæй рæсугъд æма гъæугæ 
дзаумæуттæ кæнун?
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Радзорæ, аци хузти ци уинис, уой туххæй. Циуа-
вæр æнкъарæнтæ дæмæ фæззиндтæй?
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Адæймаг алкæддæр архайдта йе сфæлдистади 
æрдзи рæсугъддзийнадæ равдесунмæ: уой бундор-
бæл фæлдиста аййевадон фæлгонцтæ.

Аййевадон фæлгонцти æвдесуй предмети хузæ 
æма формæ.
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Формæ æй предмети æндаг бакаст, йæ 
гæронханхæ (очертание).

Предмети формæн ес геометрион бундор − 
фигурæ. Хумæтæг формæ ци предметтæн ес, уони 
бундори ес фæууинæн еу геометрион фигурæ.

Вазуггин формæ ци предметтæн ес, етæ конд 
æнцæ цалдæргай геометрион фигуритæй.

Формæ у предметы æддаг бакаст, йæ кæронхахх 
(очертание).

Предметы формæйæн ис геометрион бындур 
− фигурæ. Хуымæтæг формæ цы предметтæн ис, 
уыдоны бындуры ис фенæн иу геометрион фигурæ. 
Вазыгджын формæ цы предметтæн ис, уыдон арæзт 
сты цалдæргай геометрион фигурæтæй.
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Циуавæр геометрион фигуритæ зонис?
Циуавæр геометрион фигурити æнгæс æнцæ 

зайæгойти сифтæ? Циуавæр фæлгонцтæ равдесæн 
ес они фæрци.
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Аппликаци зайæгойти æгас формитæй

Ци исгæнæн ес сор сифтæй æма деденгутæй?

Циуавæр æрдзон æрмæгутæй пайдагонд æрцу-
дæй аци паннотæ (панно − фæрстæ рæсугъд-
гæнæн) искæнунæн?

Циуавæр мадзалæй (технологийæй) пайдагонд 
æрцудæй уони кæнгæй?
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Аппликаци æй фæлгонцаразæн мадзал: дзау-
мауæн æ бунбæл (гæгъæди, хъæбæр гæгъæди, 
хъумац кенæ æндæр æрмæг) банихасунцæ кенæ 
бихуйунцæ ести æндæр æрмæгæй аллихузон 
гæбæзтæ (детальтæ).

Деталь (листæг хай) æй дзаумауи еу хай, кæци 
æй еу хузи æрмæгæй конд.

Аппликаци фæззиндтæй хъæбæр раги куд 
уæледарæс, къахидарæс, хæдзари дзаумау æма 
æндæр предметтæ аййев кæнуни мадзал.
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Цифæнди дзаумау искæнунæн дæр гъæуй æр-
мæг. Уой ба равзарунцæ ма 'й бацæттæ кæнунцæ 
бакосунмæ æ хецæндзийнæдтæмæ гæсгæ.

Куд гъæуй хе дарун æрдзон æрмæг æмбурд 
кæнгæй?

Аци сувæллæнттæ сæхе раст дарунцæ? Цæмæннæ?

Æрдзон æрмæг бакосунмæ цæттæгæнæни (сор 
кæнуни) мадзæлттæ.

1

2

Хестæрти æнхусæй

3
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Сор кæнуни мадзал бабæздзæнæй, ци зайæгойтæ 
æрæмбурд кодтай, уонæн? Цæмæ гæсгæ?

Аппликацийæй хуæздæр æй хузгун бун (фон) 
искæнун. Фал еугур хузтæ еумæ нæ федаунцæ. 
Æркæсетæ, аппликаций бунмæ (фонмæ, хъæбæр 
гæгъæдимæ) æрдзон æрмæгутæй декорати-
вон (аййевгæнæн) листæг хæйтти хузтæ раст куд 
равзаргæ æнцæ, уомæ.

Сурх 
бун

Цъæх 
бун

Бор 
бун

Кæрдæг-
хуз бун

Бор
Кæрдæгхуз

Цъæх
Сау

Бор
Кæрдæгхуз

Æрвхуз
Сурх

Сурх
Кæрдæгхуз

Цъæх
Сау

Бор
Сурх
Мора

Оранж

Базонæ, зайæгойти хæйттæй аппликацитæ 
кæнуни куст куд цæуй, уой. Уомæ гæсгæ дæ бон 
бауодзæнæй искæнун цифæнди дзаумау дæр аци 
техникæй.

Кусти цуд.

1. Равзарæ композиций хузæг кенæ �й æр-
гъуди кæнæ дæхуæдæг. Сфæлдистадон кустæн 
искæнун гъæуй эскиз − тагъд конд хузæ.
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2. Равзарæ бæзгæ æрмæг.

3. Раздæр бал аппликаций хæйттæ æрæвæрæ 
бунбæл хузæгмæ кенæ эскизмæ гæсгæ.

4. Санси тъинккитæй æркæнæ хæйттæбæл ма 
сæ бунбæл банихасæ (кезугай).
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5. Ниссор кæнæ аппликаци.

Сансæй архайуни æдасдзийнади уагæвæрдтæ

1. Косуни размæ стъол кенæ партæбæл 
байтауæ клеенкæ.

2. Дæ хъæппæлтæ, дæ цæсгон ма сæзмæнтæ 
сансæй, дæ цæститæ дæр гъæуай кæнæ.

3. Миййаг дæ цæстæмæ ку бакæла санс, уæд 
фиццаг дæ къохтæ нихснæ, уæдта дæ цæститæ 
гъар донæй æрæхснæ.

4. Сансæй косун гъæуй цъæпойæй (кисточка).
5. Кустæн дæ цæйбæрцæ гъæуй, уойбæрцæй 

райсæ санс.
6. Дæ кустагбæл исæрдæ санс æмхузон тæнæг 

кенæ листæг тъинккитæй астæуæй кæрæнттæмæ.
7. Санси уæлдæйттæ ниссæрфæ фæлмæн 

хæцъелæй кенæ салфеткæй, нихæст хæйттæ ма 
фезмæлунгæнгæй.

8. Куст ку фæууай, уæд санси дзаумау нихгæнæ 
ма �й бафснайæ.

9 .Дæ нихасæн цъæпо ма дæ къохтæ нихснæ.
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Циуавæр панно кæндзæнæ ду ба? Циуавæр 
бæстихай (здание) аййев кæнунæн нисангонд æй?
Циуавæр æрдзон æрмæгутæ æрæмбурд кæнун дæ 
бон иссæй ма кустмæ куд бацæттæ кодтай. Цæхæн 
хузæ ма формæ син ес?
Циуавæр æрмæг дæ багъæудзæнæй аппликаций 
бунæн, йæ декоративон композицийæн, йæ хæйттæ 
бунбæл бафедар кæнунæн?
Дæ кустæн пълан искæнæ. Æ сæйраг этаптæ ин дæ 
косæн тетради ниффинсæ кенæ исхузæ кæнæ. 

Дæ куст искæнæ, аппликаци зайæгойти æнæгъæнæ 
формитæй кæнуни фæд-фæди этаптæй пайдагæн-
гæй.

Радзорæ дæ аппликаций туххæй ма ин аргъ искæнæ.

Циуавæр дзаумæуттæ исаййев кæнæн ес 
зайæгойти æнæгъæнæ формитæй арæзт апплика-
цийæй?
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Циуавæр дзаумау дæ фæндуй зайæгойтæй конд 
аппликацийæй исфæлундун? Искæнæ еци дза-
умауи эскиз. Цæмæн дæ фæндуй уой скæнун? 
Циуавæр æрмæг, инструменттæй ма гарзæгтæй 
(приспособление) пайда кæндзæнæ?

Исбæлвурд кæнæ, дæ косæн стъолбæл гъæугæ 
æрмæгутæ, дзаумæуттæ ес æви нæ. Дæ кустæн 
пълан искæнæ. Искæнæ аппликаци.

Æдасдзийнади циуавæр уагæвæрдтæ гъæуй зæр-
дæбæл дарун ма си пайда кæнун косгæй?

Радзорæ дæ аппликаций туххæй. Циуавæр дзаумау-
бæл исфедудта? Цæмæн? Аргъ искæнæ дæ кустæн.
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Æрмгуст кæнæн пластикон æрмæгутæй

Пластикон æрмæг

Æрмгуст кæнунмæ арæхсис? Дæ зæрдæмæ 
цæуй аййевади аци хузæ? Циуавæр дзаумау дæ 
фæндуй искæнун? Цæмæн?

Адæймаг хъæбæр раги исахур æй кæцидæр 
æрмæгутæй конд цæттæгæндти (заготовка) формæ 
йæ къохтæ ма хумæтæг инструментти фæрци 
æййевун. Цæттæгæндтæй ‒ еу искодта хæдзари 
гъæугæ дзаумæуттæ, гъазæнтæ, сувениртæ, 
фалæмбулай аййевгæнæн æма æндæр гъæугæ 
ма рæсугъд дзаумæуттæ. Уоци æрмæгутæн сæ 
тæккæ арæхдæр адтæй æргъæ. Æргъæй конд 
дзаумæуттæ ‒ еу хормæ ку ниссор æнцæ кенæ сæ 
‒ еу ку сфунхтонцæ, уæд адтæнцæ хъæбæр федар. 
Уой туххæй абони уæнгæ дæр æрхъæрттæнцæ.
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Ци ес еумæйагæй аци дзаумæуттæмæ? Цæмæй 
хецæн кæнунцæ? Циуавæр æрмæгутæй пайдагонд 
æрцудæй се скæнунæн? Циуавæр еумæйаг æууæл 
сæмæ ес?

Искæнæ тумбулæгтæ æргъæй æма уомæл зменсæй. 
Сæ формæ син раййевæ, зæгъæн, искæнæ си бæн-
дæн. Басæттæ цæттæгæндтæ. Уæлдæфи сæ нис-
сор кæнæ. Ци уинис? Цæмæй хецæн кæнуй æргъæ 
зменсæй?

Æрмæгæй циуавæрфæнди формæ кæнуни æма
уоци формæбæл байззайуни æууæл хуннуй плас-
тикондзийнадæ, æрмгусти мадзал ба ‒ пластикон.
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Цæттæгæндтæ æргъи    Гипс
алли хузтæй

Цæхгун къинсæ      Полимерон æрмæг
         (пластикæ)

Ес æрдзон пластикон æрмæгутæ, зæгъæн, 
æргъæ æма гипс. Пластилин, цæхгун къинсæ ма 
полимерон æргъæ (пластикæ) ба æргъуди кодта 
адæймаг.
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Æрмгусти пластикон мадзал

Циуавæр формæ ес аци предметтæн?

Цæмæй ани скæнай, уой туххæй испайда кæнун 
гъæуй æрмгусти сæйраг мадзæлттæй: цæттæгонд 
æрмæг дæ къохти кенæ стъолбæл истумбул кæнун, 
нитътъæпæн кæнун, ниллистæг кæнун, райвазун.

Куд ес тумбулæгæй аллихузон формитæ исгæ-
нæн?

Кусти цуд
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Пластикон мадзалæй ци æрмгустгæнæни хузтæ 
зонис, уонæй испайда гæнæн ес фигуритæ кенæ 
цалдæр фигурийæй арæзт композици ‒ гъазæнтæ 
ма сувениртæ кæнгæй.

Исбæрæг кæнæ, де стъолбæл гъæугæ æрмæгутæ 
ес æви нæ.

Аци композици тагъддæр искæндзæнæ, де 
�мбали хæццæ ку косай, уæд. Исахур кæнæ компо-
зиций хæйттæ аразуни кусти цуд.
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Кусти цуд

      
      1

  
2        3

   4        5

               6

Циуавæр æййивддзийнæдтæ уæ фæндуй бахæссун 
хузæгмæ? Цæмæн? Ци уæ багъæудзæнæй уой 
туххæн? 
Исаразетæ уæ еумæйаг кусти пълан ма искæнетæ 
композици «Узунтæ».
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Куд рауадæй дæ композици «Узунтæ»? Цæмæй 
æмхузон æй ма цæмæй хецæн кæнуй киуну-
ги æвдист композицийæй? Циуавæр æрмгусти 
мадзæлттæй пайда кодтайтæ косгæй? Уæ 
зæрдæмæ фæццудæй еумæ косун? Цæмæн? Ка уи 
ци куст кодта? Цæмæн?

Æргъуди кæнæ, æрмгусти пластикон мадзали 
бундорбæл исгæнæн кæмæн ес, уæхæн фигурæ 
кенæ композици. Дæ куст кæмæн балæвар 
кæндзæнæ? Дæ кустагæн косæн тетради эскиз 
искæнæ. Дæ кустæн пълан искæнæ, исцæттæ 
кæнæ дæ косæн бунат, искæнæ фигурæ.

Радзорæ дæ кусти туххæй. Цæмæн дæ бафæндæ 
адтæй уоци куст искæнун? Дæ кустæн аргъ 
искæнæ.
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Архайæн гæгъæдийæй

Ци зонис гæгъæдий туххæй? Ци дæ фæндуй ба-
зонун гæгъæдийæй искæнун? Цæмæн?

Зонгæ кæнæн гæгъæдий хæццæ

Цы скæнæн ес гæгъæдийæй?

.

Гæгъæди
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Гæгъæдий циуавæр хузтæ зонис?

       Финсæн        Хузæ кæнунæн

           Соргæнæн         
Хузгун

  

                                Тохæн

Гæгъæдийæн дæр, иннæ æрмæгутау, ес æхе 
бæлвурд æууæлтæ. Уони гъæуй зонун, цæмæй си 
аллихузон дзаумæуттæ кæнунæн пайда кæнун зо-
най.

Гæгъæди
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Гæгъæдий æууæлтæ зонис?
Искæнæ фæлварæнтæ ма фæрститæн дзуапп 
раттæ.

1. Гæгъæди æнцон скъунæн æй? Цихузæн 
рауадæй скъуди ханхæ?

2. Гæгъæди æнцон æнцъулдгæнæн æй?

3. Æнцъулд гæгъæди лигъз гæгъæдийæй æнцон-
дæр скъунæн æй?
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4. Хулуй гæгъæди æнцондæр скъунæн æй?

5. Ци ес еумæйагæй аци æрмæгутæмæ?

Рабарæ гæгъæдий алли хузти хузæ, федардзий-
надæ, мæстæгдзийнадæ (плотность). Кæци гæгъæ-
ди тæккæ мæстæгдæр æма федардæр æй? Дæ 
хатдзæгтæ исбæрæг кæнæ дæ косæн тетради.
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Кæрдæни хæццæ базонгæ уæн

Циуавæр дзаумау гъæуй гæгъæди лухкæнунæн?

Адæймаг косунмæ берæ аллихузон дзаумæуттæ 
æргъуди кодта. Уони фæрци искæнæн ес, къохæй 
гæнæн кæмæн нæййес, уони.

Алли дзаманти аллихузи адтæнцæ кæрдæнтæ. 
Аци дзаумау цæмæн гъудæй, уомæ гæсгæ адтæй æ 
хузæ дæр. Е æй цифæнди дзаумауи дизайни прин-
цип дæр.

      Рагон кæрдæн

       Къала лухгæнæн      Къохæй косæн
              кæрдæн                               кæрдæн 
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   Электрики кæрдæн        Æфсæйнаг лухгæнæн
          электрон кæрдæн

         Пиццæ лухгæнæн кæрдæн

Æркæсæ, гæгъæди лухгæнæн кæрдæн куд конд æй, 
уомæ.
  Кæрдæни кæмттæ

       Лæсгæр       Цæгтæ
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Базонгæ уо кæрдæнæй косгæй æдасдзийнади 
уагæвæрдти хæццæ. Пайда си кæнæ кусти рæс-
тæги.

1. Кæрдæн æфснайд дарæ кæрддзæми (футляр).
2. Кæрдæн комхæлеуæй ма уадзæ.

3. Ести лухгæнгæй кæрдæн дæхецæй еуварс дарæ.

4. Кæрдæн ескæмæ дæттун гъæуй цæгтæ размæ 
арæзтæй.
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Гæгъæдийæй кæнæн фигуритæ (оригами)

Зонис гæгъдийæй фигуритæ кæнун? Фæндуй 
дæ оригамий аййевади сосæгдзийнæдтæ базонун? 
Цæмæн?

Оригами (æвæрдтитæ гæгъæди) æй 
гæгъæдийæй фигуритæ кæнуни аййевадæ. 
Фæззиндтæй Китайи, фиццагдæр гæгъæди кæми 
фæззиндтæй, уоми.

Фал гæгъæдийæй дессагдæр фигуритæ кæнун 
æргъуди кодтонцæ Японий. Фиццаг уоци фигуритæй 
пайда кодтонцæ дини æгъдæуттæ æнхæстгæнгæй, 
галуанти кадгин бæрæгбæнтти, уой фæсте ба ори-
гами иссæй зæрди дзæбæхæн куст.
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Гæгъæди дудагъ кæнуни (сæттуни) уагæвæрдтæ

Гæгъæди дудагъ кæнгæ æй стъолбæл æвæрдæй.

1. Гæгъæдий кæрæнттæ баеу кæнун гъæуй.
2. Дудагъи ханхæ æнгулдзæй кенæ арми тегъæй 
ралигъз кæнун.

3. Æрлигъз кæнун æрсасти (дудагъи) ханхæ 
лигъзгæнæн гарзæгæй (гладилка). Уоци опера-
ци (архайд) хуннуй фальцгæнун (нем. falzen − 
гæгъæдий сифтæ сæттун, урус. фальцевание).
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Гæгъæди сæттуни мадзæлттæ

1. Дæхецæй æндæдæр.  2. Дæхе 'рдæмæ.

       3. Рахесæрдæмæ (галеуæрдæмæ)
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Цæмæй тагъд æма æнцонæй гæгъæдийæй 
фигуритæ кæнун дæ бон уа, уой туххæй гъæуй иса-
хур кæнун схемитæ кæсун.

Сæйраг графикон хæнхитæ

Зингæ контури 
ханхæ

Æрсасти ханхæ

Æнæзингæ 
контури ханхæ

Бадзурдон нысæнттæ оригамийи схемитæбæл

Æрсасти 
нихарæзт

(направление)

Лухи ханхæ
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Исбæрæг кæнæ, де стъолбæл гъæугæ æрмæг, 
гарзæгтæ, инструменттæ ес æви нæ.

Æркæсæ гæгъæдий тъаффæмæ. Циуавæр геоме-
трион формæ ин ес? Куд ес исгæнæн расткъумон 
тъаффæй квадратон цæттæгонд (заготовка)?

  1            2

Базонгæ уо фигуритæ кæнуни схеми хæццæ.

1. «Хæпсæ»
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Кусти цуд

         2
   

1

   3          4    5

2. «Гæлæбу»
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Кусти цуд

1

2

3

4
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Циуавæр оригами-фигурæ дæ фæндуй искæнун? 
Цæмæн? Цæхæн æййивдзийнæдтæ бахæсдзæнæ 
дæ дзаумауи хузæгмæ? Цæхæн этаптæ уодзæнæй 
дæ кусти? 
Æргъудигонд фигурæ скæнæ, оригамий схемитæй 
пайдагæнгæй (41, 42 ф.)

Радзорæ, куд рауадæй де сконд фигурæ? Цæмæн 
гъæуй фальцгæнуни операци? Дæ кустæн де 
�мкъласонтæ ци аргъ искодтонцæ? Дæ куст уони 
куститæй цæмæй хецæн кæнуй?

Цардæгас æрдзæмæ цæстæ даргæй, алкæддæр 
адæймаги æрфæндуй тæхуни сосæгдзийнæдтæ ба-
зонун.

Фондзсæдæ анзей размæ Леонардо да Винчи ‒ 
хузæгæнæг, поэт, архитектор, æргъудигæнæг куста 
тæхæн аппаратти конструкцитæбæл.

Циуавæр тæхæн аппараттæ зонис?
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Нуриккон тæхæн аппараттæ æнцæ аллихузи 
профессити архайæг адæми, конструкторти, ин-
женерти, дизайнерти, косгути, тæхæг-фæлваргути 
еумæйаг архайди фæстеуæг.

Ци дин æрлæуун кæнунцæ дæ зæрдæбæл аци 
тæхæн аппараттæ?
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Циуавæр геометрион фигурæ дин æрлæуун 
кæнуй дæ зæрдæбæл дельтаплан?

Оригамийи аййевади мадзæлттæй спайда 
кæнæн ес техники модельтæ аразгæй.

Базонгæ уо дельтаплани модель аразуни схеми 
хæццæ.
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Кусти цуд

     1      2    3

  4    5      6

Искæнæ тæхæн аппаратти модель схемæмæ гæс-
гæ. Куд æй исаййев кæндзæнæ? Цæмæн?

Циуавæр хæнхитæй пайда кæнунцæ схемити? Ци 
бæрæг кæнунцæ? 
Ци модель искодтай, е дин федар æма рæсугъд 
рауадæй?

Де �мкъласонти хæццæ ерисæй искæнетæ дель-
тапланти модельтæ. Ке модель хуæздæр рауадæй? 
Цæмæ?
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Искæнæн панно тъæпæн аппликаций хæццæ

Ци хонæн аппликаци? Цæмæн гъæуй? Цæмæй 
зонис аппликацион паннотæ кæнун? Аппликаци 
кæнуни циуавæр этаптæ зонис?
Гæгъæдийæй аппликаци ес искæнæн?
Зонис гæгъæдийæй конд аппликаций хæццæ панно 
кæнун? Фæндуй дæ уæхæн панно куд кæнгæй, уой 
базонун? Цæмæн?
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Ци ес еумæйагæй аци паннотæмæ? Хецæн 
ба цæмæй кæнунцæ? Циуавæр детальтæй конд 
æнцæ? Куд æвæрд æнцæ детальтæ композицити?
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Аппликаци хуннуй тъæпæн, йæ детальтæ 
бунбæл æнæгъæнæй нихæст ку фæуунцæ ма 
къупп ку нæ фæддарунцæ, уæд.

Уоци детальтæ ку æрдудагъ кæнай, уæд 
фæууиндзæнæ, се 'рдгутæ æмхузон ке 'нцæ, уой, 
æма фигуритæ æнцæ симметрион.

  Симметрион деталь      Симметрион ханхæ

Циуавæр детальтæ ма ес панноти вариантти (47, 48 
ф.ф.) симметрион схонæн?
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Куд кæнун гъæуй тъæпæн аппликаций деталь-
тæ? 

Раздæр бал детальтæ исбæрæг кæнæ æрмæг-
бæл. Детали контуртæ нисангæнæг хæнхитæ кенæ
стъæлфитæ æрмæгмæ рахæссун хуннуй бæрæг-
гæнæнтæ кæнун (мерки обозначить).

Детали контур исхузæ кæнæн ес æрмæги 
усхъуммæ фарсбæл дæр. Детали формæ кенæ 
цалдæр æмхузон детали исбæрæг кæнунæн пай-
да кæнунцæ шаблонæй. Уоци гарзæг кæнунцæ 
хъæбæр кенæ бæзгин гæгъæдийæй. Шаблонæн 
æрханхæ кæнунцæ йе 'ндаг контурбæл.

Æрмæгбæл ауæрдун гъæуй!

Шаблонтæ æвæргæй кæци æрмæгбæл аурст 
æрцудæй? Цæмæн?
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Бæрæггонд детальтæ ралух кæнунцæ кæрдæ-
нæй.

Кусти уагæвæрдтæ

1. Лух кæнгæй æрмæг уæлæмæ ма есæ.
2. Детали бæрæггонд ханхæ гъæуамæ уа 
гæгъæдийæн йæ галеуæрдигæй.
3. Лухгæнгæй кæрдæн æгæр ма хæлеу кæнæ, 
уæдта 'й бунтон ма 'хгæнæ.
4. Деталь лухгæнгæй зелæ æрмæг, инструмент ма 
зелæ.
5. Цалдæрвæлдахæй гæгъæди лухгæнгæй кæрдæн 
рахесæрдæмæ къолæ дарæ.
6. Циргъ къуми формæ лух кæнæ дууæ фæлтæрæй 
(в 2 приема).
7. Саст ханхæбæл дæ ку гъæуа лух кæнун, уæд 
гæгъæди ралигъз кæнун гъæуй.

Бæрæггæнæнтæ кæнуни мадзæлттæ симметри-
он детальтæ лухгæнгæй

Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ æма сфæлхат кæнæ 
кæрдæнæй архайгæй æдасдзийнади уагæвæрдтæ.
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Композици æрбамбурд кæнунæн пайда кæнун гъæ-
уй сансæй. Деталь æнæгъæнæй байсæрдунцæ сан-
сæй усхъуммæрдигæй астæуæй кæрæнттæрдæмæ.

Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ ма сфæлхат кæнæ 
сансæй архайгæй æдасдзийнади уагæвæрдтæ.

Гæгъæдийæй конд тъæпæн аппликаци сор 
кæнун гъæуй пресси буни.

Панной кæци вариант (47, 48 ф.ф.) фæццудæй 
дæ зæрдæмæ? Композици аразуни циуавæр ма-
дзæлтти фæрци ес раййевæн композиций медес 
(анзи, сутки афонæ, сюжет) æма конструкци?
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Ци æййивддзийнæдтæ æргъуди кодтай, уони бакæ-
сæ æма скæнæ эскиз дæ паннойæн. Скæнæ пълан 
дæ кустæн ма 'й ниффинсæ дæ косæн тетради.

Цихузæн гæгъæдитæ дæ багъæудзæнæй пан-
но кæнунæн? Циуавæр косæндзаумæуттæ æма 
гарзæгтæ дæ багъæудзæнæй детальтæ бæргутæ 
кæнун, лух кæнун æма композици æрæмбурд 
кæнунæн? Куд сæ æрæвæрдзæнæ дæ косæн 
стъолбæл? Искæнæ аппликаци дæхуæдæг.

Радзорæ, дæ панно куд рауадæй, уой туххæй. Дæ 
кусти ести рæдудтитæ ес? Детальтæ шаблонтæмæ 
гæсгæ бæрæггонд æнцæ? Детальтæ раст лухгонд 
æма нихæст æнцæ? Куд æвæрд æнцæ детальтæ 
композиций? Кæми ауигъд уодзæнæй дæ панно? 
Ци бакæнун гъæуй, цæмæй æй бафедар кæнай, 
уомæн?

Æрæмбурд кæнæ, сæ нисанеуæг аллихузи кæмæн 
æй, уæхæн гæгъæдитæ. Искæнæ гæгъæдий хузти 
коллекци аппликаций техники бундорбæл.

Æнхæст кæнæ æдасдзийнади уагæвæрдтæ кæр-
дæн æма сансæй косгæй.

Циуавæр гæгъæдий хузтæ ес дæ коллекций? 
Цæхæн æй сæ нисанеуæг? Циуавæр детальтæй 
арæзт æй коллекций композици?
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Искæнæн мозаикæ гæгъæдийæй

Бунтон листæг детальтæй зонис фæлгонцтæ 
кæнун? Цæхæн æрмæгæй пайда кæнæн ес 
мозаикæ искæнунæн? Ци исаййев кæндзæнæ 
мозаикæй?

Мозаикæ æй кæрæдземæ хæстæг федаргонд 
аллихузон листæг дортæ, авги къæрттитæ æма 
æндæр æрмæгæй конд фæлгонц кенæ нивæфтуд 
(изображение).

Сахар аййевгæнæн мозаикæ.
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Мозаикæ азгъунсти медæг

Мозаикæ куд аййевадæ хъæбæр раги фæз-
зиндтæй. Аййев си кодтонцæ галауантæ, абана-
ти пъолтæ ма фæрстæ. Пайда кодтонцæ листæг 
дортæй ма авги сæститæй.

Гæгъæдийæй мозаикæ кæнун зонис? Ци исай-
йев кæндзæнæ уæхæн мозаикæй?



56

Базонгæ уо гæгъæдийæй мозаикæ кæнуни 
сосæгдзийнæдти хæццæ æма дæ бон исуодзæнæй 
гæгъæдийæй цифæнди мозаикæ скæнун дæр.

Кусти цуд

1. Фигури контуртæ фæббæрæг кæнæ къопиесæн 
гæгъæдий æнхусæй.

2. Ци хузи гæгъæди дæ гъæуй, уой листæг нис-
къудтæ кæнæ, кенæ ниллухтæ кæнæ.

3. Сансæй байсæрдæ фæлгонци детальтæ.
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4. Банихасæ гæгъæдин детальтæ.
5. Басор кæнæ дæ куст пресси буни.

Базонæ, де стъолбæл гъæугæ æрмæгутæ, косæн-
дзаумæуттæ, гарзæгтæ ес, уой.

Циуавæр æдасдзийнади уагæвæрдтæ гъæуй зонун 
мозаикæ кæнгæй?

Дæхуæдæг æргъуди кæнæ кенæ равзарæ мозаики 
эскиз косæн тетрадæй æма панно искæнæ.

Радзорæ дæ мозаики туххæй, кусти циуавæр этап 
фæццудæй хъæбæрдæр дæ зæрдæмæ? Зиндæр ба 
дæмæ ци фæккастæй? Цæмæн?
Мозаики детальтæ ес кæрæдземæ бунтон хæстæг 
нихасæн? Цæмæннæ?

Циуавæр дзаумау ма дæ фæндуй мозаикæй исай-
йев кæнун? Уоци дзаумау цæмæн гъæуй? Цæмæй 
конд æй?
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Дæхуæдæг æргъуди кæнæ мозаикæй сюжет, 
дзаумауи формæ, йæ асæ æма нисанеуæгбæл дæр 
гъудигæнгæй. Искæнæ эскиз. Рагъуди кæнæ кусти 
пъланбæл ма 'й дæ косæн тетради равдесæ.

Ци дæ багъæудзæнæй дæ кусти? Дæ косæн бунат 
куд бацæттæ кæндзæнæ?
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Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ æма æнхæст кæнæ 
кæрдæн æма сансæй архайуни æдасдзийнади 
уагæвæрдтитæ.

Радзорæ, ци дзаумау искодай ма ибæл куд кустай, 
уой туххæй. Дæ мозаикæ де 'мбæлтти зæрдæмæ 
фæццудæй? Цæмæн? Дæхемæ ба куд кæсуй?

Гæгъæдийæй лух кæнæн ажур нивæфтудтитæ 
(кæдзеститæ)

Зумæг уарзис? Цæмæн?

Зумæгон æрдзи лæвæрттæн сæ дессагдæртæй 
еу æй мет.

Мети тъæфилти æрдзон формæ адæймаги зæр-
дæн цидæр æхсидзгондзийнадæ раттуй, зæрдæ-
бæл æрлæуун кæнуй аййевадон уадзимистæ.
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Адæймаг пайда кæнуй æрдзон формитæй, цæ-
мæй рæсугъд æма пайдайаг дзаумæуттæ кæна, уой 
туххæй

Меттъæфили фæлгонц тъæпæн форми.

Меттъæфили фæлгонц бæрцуатон форми

Гæгъæдийæй ислух гæнæн ес берæ цæмæдес-
саг, рæсугъд æма пайдайаг дзаумæуттæ: арфæ 
кæнуни хузтæ (поздравительные открытки), киунуги 
тъаффæбæрæггæнæнтæ (закладки), нæуæг анзи 
маскитæ.
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Гæгъæдийæй меттъæфилтæ куд кæнгæ 'нцæ, 
уой зонис? Фæндуй дæ базонун? Цæмæ?

Гæгъæдийæй ес ислух кæнæн хъæбæр рæсугъд 
меттъæфилттæ.

Гæгъæдийæй лух кæнун æй алли адæмти де-
коративон къохæйконд аййевади хузтæй еу. Аци 
куст кæнунæн гъæуй æрмæст гæгъæди ма кæрдæн. 
Аци аййевадæ фæззиндтæй Китайи. Раги дзамани 
гæгъæдийæй лухгонд фигуритæй пайда кодтонцæ 
аллихузон æгъдæуттæ кæнгæй, нури рæстæги ба 
си аййев кæнунцæ фалæмбулай (интерьер).

Интерьер æй азгъунст аййев кæнуни бæлвурд 
аййевадон стили, уæдта авари медæггаг хай.
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Кæцидæр бæстити ‒ Украини, Белоруссий, 
Польши гъæуккаг хæдзæрттæ аййев кодтонцæ уорс 
гæгъæдийæй конд нивæфтудтитæй.

Европи нурдæр ма ес сау гæгъæдийæй силуэт-
тæ, портреттæ лух кæнуни модæ.
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Рабарæ æрдзон æма адæймаги æргъудигонд 
(гæгъæдийæй конд) меттъæфилтæ. Ци сæмæ ес 
æмхузонæй? Хецæн ба цæмæй кæнунцæ?

Аци схемæ дин фенхус уодзæнæй меттъæфи-
лæн бундор искæнунæн.

  1          2

  3          4
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5

Дæ гæгъæди æрбатохæ дудагъи ханхæбæл. 
Ханхæбæл æрæвæрунцæ нивæфтуди шаблон, 
æрханхæ ибæл кæнунцæ ма 'й лæмбунæг ислух 
кæнунцæ.

Циуавæр гæгъæди хуæздæр æй меттъæфилтæ 
кæнунæн? 
Циуавæр косæндзаумæуттæ ма æрмæгæй пайда 
кæнгæ 'й меттъæфилтæ скæнунæн?

Нывæфтуди шаблонтæй пайдагæнгæй, дæхуæдæг 
искæнæ меттъæфилтæ.



65

Дæхуæдæг ке скодтай, уæдта де 'мкъласонтæ ци 
меттъæфилтæ сцæттæ кодтонцæ, уонæй искæнетæ 
нæуæг анзи гирляндæ. Халæбæл кенæ сæ 
лентъæбæл бакæнетæ ма сæ бафедар кæнетæ.

Циуавæр гирляндæ уæмæ рауадæй, уой туххæй 
радзорæ. Йæ кæци меттъæфил фæццудæй дæ 
зæрдæмæ хъæбæрдæр? Цæмæн?
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Искæнæн гъазæнтæ

Цæмæй исрæсугъд кæнунцæ Нæуæг анзи заз 
бæласæ (елкæ). Нæуæг анзи бæрæгбонмæ зонис 
гъазæнтæ кæнун?

Ауæхæн гъазæнтæ хонунцæ тегъгун. Цума сæ 
уотæ цæмæ хонунцæ? Цал детали скæнун гъæуй 
уæхæн гъазæнæн? Ци зæгъæн ес аци детальти 
форми туххæй? Бæрæггæнæнтæ куд æвæрдзæнæ 
ма детальтæ куд лух кæндзæнæ?

Тегъгун гъазæни детальтæй базондзæнæ гъа-
зæн искæнун?



67

Базонгæ уо тегъгун гъазæн æмбурд кæнун. 
Ку базонай, уæд дæ бон уодзæнæй аллихузи 
гъазæнтæ кæнун берæ детальтæй.

Кусти цуд

 1

 2

 3

 4
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Цæмæй гъазæн тагъддæр искæнайтæ, уой 
туххæй косетæ къуарæй.

Циуавæр гъазæн гъаветæ искæнунмæ? Уæ кус-
тæн искæнетæ пълан, исбæрæг кæнетæ уæ къуари 
алкæмæн дæр йе 'хæс.

Уæ косæн бунæттæ бацæттæ кæнетæ. 
Циуавæр æрмæг, косæндзаумæуттæ, гарзæгтæ 
уæ багъæудзæнæй? Æдасдзийнади уагæвæрдтæ 
уæ зæрдæбæл æрлæуун кæнетæ æма сæ æнхæст 
кæнетæ.

Искæнетæ тегъгун гъазæн, шаблонтæй пайда-
гæнгæй.

Цæмæн гъæуамæ уонцæ аци гъазæнти детальтæ 
симметрион? Тæккæ минкъийдæр цал детали 
гъæуамæ уа уæхæн гъазæни конструкций?
Циуавæр гъазæн искодта уæ къуар? Радзоретæ уæ 
гъазæни туххæй. Еумæ косгæй уæ куст тагъддæр 
цудæй? Къуари архайгутæй алке куст дæр бæрæг 
æй æви нæ? Уæ гъазæн исфедаудзæнæй заз 
бæласæбæл?

Дæхуæдæг дæр искæнæ уæхæн гъазæн, дæхе конд 
шаблонæй пайдагæнгæй.
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Радзорæ, циуавæр гъазæн искодтай. Циуавæр 
детальтæй конд æй? Цæхæн хузæ æма формæ ес 
детальтæн? Циуавæр æрмæг æма дзаумæуттæй 
пайда кодтай? Дæ конд гъазæн иннети зæрдæмæ 
фæццудæй?
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Искæнæн уалдзигон композицитæ

Уалдзигон букет æма фитокомпозици

Циуавæр уалдзигон бæрæгбæнттæ зонис? 
Аци бæрæгбæнтти рæстæг адæм кæрæдземæн 
куд фæййарфæ кæнунцæ? Циуавæр лæвæрттæ 
кæндзæнæ дæ уарзон адæмæн, хæстæгутæн? Дæ 
бон бауодзæнæй уалдзигон букет кенæ зайæгойтæй 
композици – фитокомпозици искæнун?

Нури рæстæги адæм сæ бæрæгбæнттæ 
арæх исрæсугъд кæнунцæ деденгутæй. Уалдзи-
гон бæрæгбæнтти тæккæ æхсидзгондæр лæвар 
æнцæ деденгутæ. Уонæй кæнæн букеттæ æма 
фитокомпозицитæ.
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Букет æй, еумæ ка федауй, уæхæн деденгути 
баст. Букети деденгутæй уæлдай бакæнæн ес деко-
ративон сифтæ æма зайæгойти къалеутæ.

Уалдзигон букеттæ

Цæмæй хецæн кæнунцæ аци букеттæ? 
Æмхузонæй ба сæмæ ци ес? Цæмæй бæрæг æй бу-
кети нисанеуæг?

Сæ цæрæн бунæттæ деденгутæй æма зайæ-
гойтæй аййевкæнун – фитодизайнæй адæм пайда 
кæнунцæ хъæбæр рагæй, уомæн æма зайæгойтæ 
æнхус æнцæ хæдзари медæгæ равгæ (настроени) 
хуæздæр кæнунæн.
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Уалдзигон фитокомпозицитæ

Цæмæй хецæн кæнунцæ аци композицитæ? 
Еумæйагæй ба сæмæ ци ес?
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Искæнæн уалдзигон букет (композици)

Уалдзигон букет искæнунæн къалеутæ гъæуй 
рагацау æрцæттæ кæнун, цалинмæ къомбох нæма 
райхæлдæй, уæдмæ.

Циуавæр букет кенæ фитокомпозици дæ фæндуй 
искæнун? Ци 'й сæ нисанеуæг? Цæхæн æрдзон 
æрмæгæй пайда кæндзæнæ дæ куст искæнунæн? 
Скæнæ букет кенæ композиций эскиз дæ тетради.

Æрæмбурд кæнæ, дæ кустæн дæ ци æрмæг 
багъæудзæнæй, уони æма скæнæ, дæхуæдæг ке 
æргъуди кодтай, уæхæн букет кенæ композици.

Дæ лæвар дæ бийнонти зæрдæмæ фæццудæй? 
Цæй фæрци дин бантæстæй æ нисанеуæг равде-
сун?



74

Циуавæр бæлæстæ æма къотæргун зайæгойтæ 
калунцæ уалдзæги деденæг?

Цардæгас деденгутæ фитокомпозиций ес баййе-
вæн кæнгæ, зæгъæн гæгъæдин дидингутæй.

Къалеу гæгъæдий æнхусæй куд исфæлундун 
(наряжать) ес, уой зонис? Зæгъæн, деденæгкалгæ 
фæткъу бæласи къалеу куд искæнгæ æй, уой.

Базонгæ уо гæгъæдин деденæг искæнуни схеми 
хæццæ.

  1          2
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  3         4

  5         6

  7

Æргъуди кæнæ уалдзигон фитокомпозици уалдзи-
гон деденгутæй конд къалеути хæццæ. Фитокомпо-
зицимæ бафтауæ аллихузон æрдзон æрмæгутæ. 
Искæнæ композиций эскиз.
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Циуавæр æрмæг, дзаумæуттæ æма гарзæгтæ 
дæ багъудæй косгæй? Циуавæр æдасдзийнади 
уагæвæрдтæ гъæуй зонун æма си испайда кæнун?

Цæмæй фитокомпозици тагъддæр искæнай, уой 
туххæй косетæ еумæ. Уæ кустæн искæнетæ пълан, 
алкæмæн дæр йе 'хæс балæдæрун кæнетæ.
Искæнетæ фитокомпозици.
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Куд исхудтайтæ уæ композици? Цæмæн? Ци рауæн 
æй æрæвæрдзинайтæ? Дæ куст иннети кустити 
хæццæ рабарæ. 

Дзаумæуттæ аййев кæнæн

Цифæнди дзаумауæй дæр ес рæсугъд вазæ 
искæнæн. Куд, уой зонис?

Уой туххæй испайда кæнæн ес орнаменттæй 
конд аллихузон композицитæй.

Орнамент æй, сæ асæ æма формæй æмхузон 
элементтæ (мотивтæ) бæлвурд æвæрдæй кæрæ-
дзей фæсте ку фæлæуунцæ, уæхæн нивæфтуд 
(узор).

Геометрион элементтæй (фигуритæ, хæнхитæ, 
стъæлфитæй) конд орнамент хуннуй геометрион.
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Циуавæр мотивтæй конд æнцæ нивæфтудтæ 
аци дзаумæуттæбæл?

Геометрион орнаменттæ ес искæнæн æнцон-
ерæн æрмæгæй: зайæгойти муггæгтæй, кæсалгæй, 
макъаронтæй. Орнамент дзаумæуттæбæл ес алли-
хузи æрæвæрæн.

1. Мотивтæ кæрæдзей фæдбæл æвæрд.

2. Мотивтæ кæрæдзей æййевгæй æвæрд.
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3. Мотивти центрикон æвæрд. Хумæтæги дзаума-
уæй рæсугъд вазæ скæнун зонис? Базонгæ уо кусти 
мадзæлтти хæццæ.

Кусти цуд

1. Равзарæ орнаменти композицион схемæ дзаума-
уи асæ æма формæмæ гæсгæ.

2. Дзаумау тæнæг байсæрдæ пластилинæй.
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3. Орнаменти кæрæнттæ исбæрæг кæнæ хæнхи-
тæй.

4. Дæ кусти æрмæг бафедар кæнæ бунбæл ‒ 
пластилинбæл, фиццаг ‒ устур, уой фæсте ‒ мин-
къий формитæ.

Дæхуæдæг композици æргъуди кæнæ, эскиз ин 
искæнæ. Циуавæр мотив ес æ бундори? Куд æвæрд 
æнцæ мотивтæ композиций?

Циуавæр æрмæгутæ, косæндзаумæуттæ æма 
гарзæгтæ дæ багъæудзæнæй косунмæ? Дæ косæн 
бунати куд æвæрд æнцæ?
Дæ композици искæнæ ести дзаумаубæл, æ формæ 
ма ин йæ асæмæ гæсгæ.

Ци æй орнамент? Циуавæр фигуритæй арæзт 
фæууй геометрион орнамент? Федаудзæнæй букет 
вази формæ æма хузи хæццæ?
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Æргъуди кæнæ фитокомпозиций темæ, зæгъæн, 
хæдзарæ Куадзæнмæ исаййев кæнун («Куадзæни 
бон»), Уæлахези бонмæ («Кадæ æма намус 
нæ бæгъатæртæн»), Силгоймæгти бæрæгбон 
‒ 8 Мартъимæ («Мæ уарзон мадæн»), кенæ 
уалдзæги темæбæл («Уалдзигон сæумæ», 
«Цийнæдзийнадæ»). 
Циуавæр æрмæгутæй конд уодзæнæй компози-
ци? Циуавæр дзаумау ин багъæудзæнæй? Цæмæй 
фæлуст уодзæнæй дæ дзаумау? Дæ косæн те-
тради фитокомпозиций хузæ искæнæ, уæдта, ци 
орнаментæй аййевгонд æй, уой мотиви эскизтæ.

Искæнæ дæ кустæн пълан. Исæнхæст кæнæ дæ 
куст. 

Куд хуннуй дæ композици? Цæмæн æй уотæ исхуд-
тай? Цæмæй конд æй? Дæ куст иннети зæрдæмæ 
фæццудæй?
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Искæнæн «дессæгтæ» хæлттæ æма 
хъумацæй

Цæмæй конд æнцæ куститæ?
Зонис, куд кæнгæ 'нцæ?
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Текстиль æрмæгæй, уомæ хаунцæ 
хæлттæ æма хъумæцтæ, адæм рагæй пай-
да кодтонцæ хъæппæлтæ, хуссæни цъæрттæ, 
стъолæмбæрзæнтæ æма æндæр рауæнти.

Хæлттæ æма хъумæцтæй ес искæнæн алли-
хузон рæсугъд дзаумæуттæ: панно, гъазæнтæ, 
фæлиндæнтæ (оборудование).

Циуавæр косæндзаумæуттæ ма гарзæгтæ дæ 
багъæудзæнæй уони кæнунмæ.
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Базонæн хæлттæ æма хъумæцтæ

Хæлттæ æма хъумæцтæ фæуунцæ аллихузон 
сæ хузæмæ æма сæ бæзнæмæ гæсгæ. Гъæунцæ 
аллихузон пайдайаг дзаумæуттæ кæнунæн.

Мулине 
(хузæфтудæн)     Хуйæн хали 
(вышивать)     къæбæлтæ

Æлвист (цъиндагæнæн       Æлвист
телтæй бийунмæ      (трикотажæн)

Гетен        Уорсгонд

Еухузон           Геппæйфинс 
            (хузти хæццæ)

Цæмæн гъæунцæ хæлттæ?
Хъумæцтæ ба цæмæн гъæунцæ?

Хæлттæ

Хъумац
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Æрæмбурд кæнæ хæлттæ æма хъумæцти коллек-
цитæ ма син дæ косæн тетради бунат искæнæ.

Искæнæм гъазæнтæ æма фæлиндæнтæ 
хæлттæй

Циуавæр хæлттæй конд дзаумæуттæ уинис? Куд 
аййевгонд æнцæ?
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Ахур кæнæн хæлттæй гоцоратæ кæнунбæл

Базонæ хæлттæй гоцора кæнун. Ку базо-
най, уæд дæ бон исуодзæнæй цифæндихузи æма 
цæййасæфæнди гоцора искæнун дæр.

Кусти цуд

  1      2

1. Ислух кæнæ шаблон хъæбæр гæгъæдийæй.
2. Батохæ ибæл халæ. Æрбабæттæ 'й уæллæй.

  3      4

3. Иннердигæй æй ралух кæнæ. Гæгъæдийæй æй 
рафтауæ.
4. Æрбабæттæ гоцорай «къоппа».

Гоцорай бæзнæ æма бæрзæндæ цæй хæццæ баст 
æнцæ? Циуавæр формæ ес гоцорайæн?
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Куд рауайдзæнæй гоцорайæй кукла

Базонгæ уо, гоцорайæй кукла куд кæнгæ 'й, уой. 
Уой фæсте дæхуæдæг дæр искæндзæнæ гъазæн.

Кусти цуд

  1     2

1. Искæнæ къохтæ: рахецæн кæнæ дууæ бундзуги 
ма сæ халæй æрбабæттæ.
2. Искæнæ гурæ: иннæ хæлттæ астæуæй æрба-
бæттæ.

  3     4

3. Кæрдæнæй æрбараст кæнæ къохтæ æма 
дæллаггури хæлттæ кизгæ куклайæн.
4. Дæллаггурæй искæнæ къæхтæ биццеу-куклайæн.

Цæмæй исаййев кæнæн ес куклати?
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Ци ма ес гоцорайæй искæнæн?

Кæци гъазæн фæццудæй дæ зæрдæмæ хъæбæр-
дæр? Дæхуæдæг дæр ести гъазæн æргъуди кæнæ.
Цæййасæ гоцоратæ æй гъæуй? Ци хузи хæлттæ 
ин гъæуй? Скæнæ дæ гъазæнти эскиз, уæдта дæ 
кустæн пълан.

Сбæрæг кæнæ, де стъолбæл гъæугæ æрмæгутæ 
æма косæндзаумæуттæ ес æви нæ.

Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ æма æнхæст 
кæнæ æдасдзийнади уагæвæрдтæ кæрдæн æма 
судзийнæй косгæй.

Радзорæ, куд рауадæй дæ гъазæн. Уæлæмхасæн 
ма дæ циуавæр детальтæ багъудæй? Дæ куст де 
'мкъласонти зæрдæмæ фæццудæй?
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Ахур кæнæн хæлттæй помпон кæнунбæл

Базонгæ уæн, помпон кæнуни куст куд цæуй, уой 
хæццæ. Е дин фенхус уодзæнæй циуавæрфæнди 
помпон, уæдта уой бундорбæл дæхе æргъудигонд 
гъазæн искæнун.

Кусти цуд

     1            2

1. Райсæ хъæбæр гæгъæдийæй лухгонд дууæ цалх-
гонди (шаблонтæ).
2. Хæлттæ истохæ, цъасæ куд исæхгæна, уотæ.

     3           4

3. Хæлттæ кæрдæнæй ралух кæнæ цæлхити 'хсæн 
кæрæнттæбæл.
4. Халæй æрбабæттæ цæлхити 'хсæн. Шаблонтæ 
раеуварс кæнæ. Дæ помпонтæ кæрдæнæй барæ-
сугъд кæнæ.

Помпон хæмпос кутемæй рауайдзæнæ?
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Искæнæн гъазæнтæ помпонæй.

Циуавæр формæ ес помпонæн?

Кæци гъазæн фæццудæй дæ зæрдæмæ? Дæхуæ-
дæг дæр æргъуди кæнæ гъазæн. Цал помпони 
ин багъæудзæнæй искæнун? Дæ кустæн пълан 
искæнæ. Рагъуди кæнæ, детальтæ кæрæдзебæл 
куд федар кæндзæнæ, циуавæр уæлæмхасæн 
детальтæ ма дæ багъæудзæнæй, уобæл.
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Исбæрæг кæнæ, де стъолбæл гъæугæ æрмæгутæ 
æма косæндзаумæуттæ ес æви нæ.

Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ æма пайда кæнæ 
æдасдзийнади уагæвæрдтæй кæрдæн æма содзий-
нæй косгæй. Искæнæ дæхе æргъудигонд гъазæн.

Зин кæнæн гъазæн де 'мкъласонти хæццæ искæ-
нетæ. Алкæмæн дæр е 'хæс балæдæрун кæнетæ.

Радзорæ, помпонтæй ци гъазæн искодтайтæ, уой 
туххæй. Хуæздæр дин ци бантæстæй искæнун? Ци 
дин нæ рауадæй? Куд ин ес исраст кæнæн?

Дæхе ба циуавæр гъазæн фæндуй искæнун пом-
понтæй? Цæмæ? Исхузæ кæнæ гъазæни эскиз, 
искæнæ пълан йе скæнунæн.

Циуавæр æрмæгутæ, косæндзаумæуттæ æма гар-
зæгтæ дæ багъæудзæнæй? Дæ косæн стъолбæл 
сæ куд æрæвæрдзæнæ?

Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ æма пайда кæнæ 
æдасдзийнади уагæвæрдтитæй кæрдæн æма 
судзийнæй архайгæй.

Цæмæн дæ бафæндæ адтæй аци гъазæн искæнун? 
Куд фæккастæй дæ куст дæхемæ ма де 'мбæлт-
тæмæ.
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Исбийæн «дзикко» (алдæмбид) хæлттæй

Рагдзаманти силгоймæгтæ хестæрæй-кæстæ-
рæй бидтонцæ дзиккотæ. Ду зонис дзиккотæ бийун? 
Уоци арæхстдзийнадæ дæ нур дæ сæригъунтæ 
рæсугъд исбийунæн нæ гъæуй. Ставд хæлттæй бид 
дзикко (алдæмбид) æй федар бæттæн дæр æма 
фæлиндæн дæр.

Базонгæ уæн дзикко бийуни (алдæмбидтитæ 
кæнуни) мадзали хæццæ.

Кусти цуд

        1      2          3      4

1. Ралух кæнæ æртæ æмдæргъæ ставд хали стуги 
(пряди). Еумæ сæ æрæвæра.
2. Сæ еу кæрон син æрбабæттæ ма сæ сæрдзæ-
вæнæй (булавкæй) бафедар кæнæ зæгæлмæ.
3-4. Сбийæ «дзикко» (алдæмбид), хузи куд æвдист 
цæуй, уотæ.

82 фарсбæл ци панно ес, уой детальтæй кæци-
тæ 'нцæ алдæмбиди хузи конд.



93

Искæнæн панно хъумацæй конд аппликаций 
хæццæ

Ци æй аппликаци? Цæмæй зонис аппликаци 
кæнун? Ци ес еумæйагæй, хузи аппликаци æма 
раздæр ци куститæ скодтай, уонæмæ? Хецæн ба 
цæмæй кæнунцæ?

Аппликаци кæнгæй куститæ кæрæдзей фæсте куд 
лæуунцæ? Циуавæр дзаумæуттæ ма гарзæгтæй 
пайда кæндзæнæ?
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Ахур кæнæн хъумацæй аппликаци кæнунбæл

Базонæ аппликаци кæнуни мадзæлттæ. Е дæ 
багъæудзæнæй коллаж кæнгæй.

Кусти цуд

1. Шаблон искæнæ        2. Банихасæ гæгъæди 
                хъумацбæл

3. Æрханхæ кæнæ 
    шаблонбæл.    4. Ралух æй кæнæ.
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    5           6

5. Банихасæ бунбæл (хъумацбæл) гæгъæди 'рдигæй.
6. Басор æй кæнæ пресси буни.

Исбæрæг кæнæ, де стъолбæл гъæугæ æрмæг æма 
дзаумæуттæ ес, уой.

Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ æма пайда кæнæ 
æдасдзийнади уагæвæрдтитæй кæрдæн æма кле-
йæй косгæй.

Равзарæ хузæ аппликацийæн. 
Циуавæр детальтæй конд æй дæ композици?
Цихузæн хъумæцтæ дæ гъæуй дæ кустæн? 
Искæнæ пълан дæ кустæн. Исаразæ панно.

Циуавæр аййеппитæ ес дæ кусти? Куд сæ исраст 
кæндзæнæ?

Æргъуди кæнæ сюжет æма искæнæ аппликацион 
панной эскиз. 
Дæ панной нисанеуæг циуавæр æй? Куд æй кæн-
дзæнæ? Цæй æнхусæй?

Куд дæмæ кæсуй дæ куст? Иннети зæрдæмæ дин 
цæуй? Сæ хæццæ арази дæ?
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Хузæфтуд (вышивка) кæнæн сункитæй

Хузæфтуд æй хъумацбæл конд хузæ (узор).
Хузæфтуди алли хузтæй аййев кæнунцæ уæле-

дарæс æма хæдзари предметтæ (интерьер).

Хузæфтуд кæнунцæ дирзæг, уорсгонд æма 
еугъуз хъумацбæл мулине, цилле æма цъоппин 
хæлттæй (кæсæ 84 ф.)
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Хузæфтуди косæндзаумæуттæ æма гарзæгтæ

Содзинттæ
содзинæфсна-        Итиндзæн фæлгæт

 йæнтæ           (пяльцы)

Æнгурстауан        
Кæрдæн

       Къопиесæн гæгъæди              Кърандас

Æдасдзийнади уагæвæрдтæ содзийнæй косгæй

1. Нигъгъуди кæнæ, косунæн цал содзийни рай-
стай, уой. Кусти фæсте сæ банимайæ.
2. Изгæ содзийнæй ма косæ.
3. Содзийнæ дæ гъæлæсмæ ма есæ, дæ хъæп-
пæли æй ма цæвæ.
4. Содзийнæ дарæ судзиндони кенæ ба тъунсæн 
бази.
5. Саст содзийнæ раттæ хестæртæмæ.
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Зонгæ кæнæн содзийни хæццæ

Зæгъæн, цæртти хæйттæ кæрæдзебæл федар 
хуйун гъæуидæ адæймаги рагæй дæр. Уой туххæй 
æй багъудæй листæг даргъ дзаумау федар æрмæ-
гæй ‒ содзийнæ. Рагон адæмæн содзийни бæсти 
цудæнцæ кæсалги стгутæ, зайæгойти федар хехтæ, 
циргъ дортæ. Уонæй ‒ еу фæцъцъасæ кæнидæ 
цæрæгойти цæрттæ ма си раласидæ уедæгтæ.

Æфсæйнаг æма бронзи фæззинди хæццæ 
фæззиндтæнцæ æцæг содзинттæ дæр. Уæдæй 
нурмæ сæ формæ нæбал райивта.

         Цъасæ
           (бун)

         Æлхуйнæ

         Фий
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Уруссаг худæфтудти историйæй

Раги дзамани кизгуттæ еугурдæр зудтонцæ 
худæфтудтитæ кæнун. Уобæл сæ 6-7 анздзудæй 
райдайонцæ ахур кæнун. Гъæуккаг кизгуттæ-еу сæ
киндзæхсæвæрмæ худæфтудтæ искæниуонцæ къох-
мæрзæнтæбæл, раздарæнтæбæл, хæдæнттæбæл.

Худæфтуди хузтæн адтæй сæрмагонд ниса-
неуæг. Нæуæгигурди хæдонæбæл худ раст ханхæ 
нисан кодта амондгун, игъæлдзæг цард  кæнуни 
арфæ. Заз æй амондгун, фæрнæйдзаг цард кæнуни 
арфи нисанеуæг.

Хузæгæнгутæ арæх хузæ кодтонцæ худæфтуд-
гæнæг кизгутти.

   А.Г. Венецианов.         В.А. Тропинин.
Кизгæ худæфтуди хæццæ    Зæриндагæй хуйæг
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Æндæр адæмти национ худæфтудтæ

Еугур дуйнейи æрмдæснитæ дæр худæфтуди 
пайда кæнунцæ раст сункæй.

Япони кæнунцæ раст сункитæ уорс халæй 
тарцъæх хъумацбæл.

Индиаг национ худæфтудти дæр пайда кæнунцæ 
раст сункитæй.
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Нуртæкки рæстæги худæфтудтæ кæнунцæ ком-
пьютер æма худæфтудгæнæг машини æнхусæй.

Худæфтудгæнæн ес аллихузи дæргъæн раст 
сункитæй.

1-2-3 – сунк
Сункити фæлхатгæнгæ рæнгъæ – рæнгъæ.
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Ахур кæнæн раст сункитæ кæнун

Æркæсетæ, де стъолбæл гъæугæ æрмæг æма 
дзаумæуттæ ес æви нæ.

Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ æма пайда кæнæ 
æдасдзийнади уагæвæрдтитæй содзийнæ ма 
кæрдæнæй косгæй.

Кусти цуд

1. Растханхгæнæн æма кърандасæй пайдагæнгæй 
хъумацбæл æркæнæ æртæ раст ханхи.
2. Раст сункити рæнгъитæ искæнæ: 

– сункити æхсæн идæрццæг (расстояние) сунки-
ти дæргъæн куд уа;
– сункити æхсæн идæрццæг сункити дæргъæй 
берæ фулдæр куд уа;
– сункити æхсæн идæрццæг сункити дæргъæй 
минкъийдæр куд уа.

Раст рæнгъити сункитæбæл ес æндæр хузи 
халæй исбийæн. Уæд си рауайдзæнæй декоративон 
сункитæ.

Циуавæр аййеппитæ ес дæ кусти? Куд исрастгæнгæ 
æнцæ, уой зонис?
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Ахур кæнæн къохсæрфæн (салфеткæ) 
кæнунбæл

Æркæсæ аци къохсæрфæнтæмæ. Циуавæр 
формæ син ес? Худæфтудтæ сæбæл куд æвæрд 
æнцæ? Сæ кæрæнттæ ба куд конд æнцæ?

Базонгæ уо раст сункитæй аййевгонд къохсæр-
фæнтæ кæнуни хузти хæццæ. Уонæмæ кæсгæй 
дæ бон бауодзæнæй цифæнди къохсæрфæни дæр 
искæнун.

Кусти цуд

   1         2

1. Расткъумон къохсæрфæни кæрæнттæ фæббæр-
гутæ кæнæ хæлттæ си ислæгæй.
2. Хузæ исесæ хъумацмæ къопиесæн гæгъæдий 
фæрци.
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   3       4

3. Хъумац райтиндзæ итиндзæн фæлгæтбæл.
4. Рабарæ, цæй дæргъæн халæ дæ гъæуй, уæдта 
ци хузæн.

   5       6

5. Халæ бадудагъ кæнæ ма 'й содзийни батъунсæ.
6. Балхий кæнæ халæ усхъумæрдигæй.
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   7        8

7. Искæнæ худæфтудтæ раст сункитæй.
8. Искæнæ аййевгæнæн уæлхуд кæрæнтти.

9            10

9. Туй ниввæрæ (хестæрти æнхусæй) усхъумæрди-
гæй дæ къохсæрфæнбæл.
10. Къохсæрфæни кæрæнттæбæл хаутæ искæнæ.

Исбæрæг кæнæ, дæ косæн стъолбæл ес гъæугæ 
æрмæг æма косæндзаумæуттæ æви нæ, уой.

Æргъуди кæнæ дæхуæдæг кенæ равзарæ хузæ 
хузæфтудæн косæн тетради.

Искæнæ худæфтуд раст сункитæй. Исаййев æй кæ-
нæ уæлхудæй. Хаутæ ин искæнæ.
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Радзорæ, дæ къохсæрфæн куд рауадæй, уой 
туххæй. Циуавæр хæлттæ æма хъумæцтæ равзур-
стай? Сæ хузтæ кæрæдзей хæццæ федаунцæ? 
Худæфтуд хъумаци не 'рбанцъулдтæ кодта? Дæ 
къохсæрфæни кæрæнттæ куд исаййев кодтай?

Циуавæр дзаумæуттæ ма исаййев кæнæн ес 
раст сункитæй?
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Æргъуди кæнæ дæхуæдæг ести дзаумау. Кæмæн 
æма 'й цæмæн кæндзæнæ? Искæнæ хузæ. Дæ 
кустæн пълан искæнæ. Худæфтуд искæнæ.

Дæ куст исаййев кæнæ. Дæ косæн бунат куд бацæт-
тæ кодтай? Æдасдзийнади циуавæр уагæвæрдтитæ 
гъудæй æнхæст кæнун? Дæ куст дæмæ куд фæк-
кастæй?

Хуйæн цæппæртæ

Адæймагæн йæ дарæс цæппæргъæуагæ ку 
фæууй, уæд си куд фæззæгъунцæ?

Аййевгæнæн кустити дæр пайда кæнунцæ сæ 
хузæ, сæ асæ, сæ конструкцимæ гæсгæ аллихузон 
цæппæртæй.

Кусти цуд

1. Æрцæттæ кæнæн хуйæн халæ:
– цæппæри хузи хæццæ æмхузон куд уа;
– къахгун цæппæрæн, хъумаци хæццæ æмхузон.

2. Халæ бадудагъ кæнæ ма 'й содзийни бакæнæ.
3. Халæ балхий кæнæ.
4. Цалдæр сункæй бахуйæ цæппæр.
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     Хункъгун цæппæр          Къахгун цæппæр

Цæмæ гæсгæ æвзарунцæ хали хузæ цæппæр 
бахуйунмæ?

Искæнæн коллаж аллихузон æрмæгутæй 

Цитæ базудтон технологий урокти хæлттæ æма 
хъумæцти хæццæ косгæй? Уоци зонундзийнæдтæ 
æма арæхстдзийнæдтæй испайда кæнæн ес деко-
ративон куститæ кæнгæй?

Коллаж æй естæбæл федар кæнун сæ хузæ, 
фактурæ, уиндæй аллихузон æрмæгутæ: хъумац, 
салæ, бæттæн, цæппæртæ, гоцоратæ, помпонтæ 
æма æндæртæ. Коллаж ма хонунцæ, аци мадзалæй 
ке скодтонцæ, уоци дзаумау дæр.
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Исбæрæг кæнæ, де стъолбæл гъæугæ æрмæгутæ 
ма дзаумæуттæ ес æви нæ.

Коллаж кæнгæй циуавæр æдасдзийнади уагæвæрд-
тæ гъæуй зонун æма æнхæст кæнун?

Æргъуди кæнæ дæхуæдæг кенæ равзарæ косæн 
тетрадæй хузæ коллажæн. Циуавæр детальтæй 
конд æй композици? Циуавæр æрмæгутæ гъæуй 
куст искæнунæн? Кустæн пълан искæнæ. Искæнæ 
коллаж. 

Радзорæ, куд рауадæй дæ куст, уой туххæй. 
Циуавæр аййеппитæ си ес? Сраст кæнæн син ес? 

Дæхуæдæг æргъуди кæнæ панно коллажи техни-
кæй. Эскиз ин искæнæ. Цæй туххæй æй кæндзæнæ 
æма кæмæн? Циуавæр æрмæгутæ, дзаумæуттæ 
æма гарзæгтæ дæ багъæудзæнæй скæнунæн? 
Дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ æдасдзийнади 
уагæвæрдтæ аци куститæ кæнгæй. 

Исбæрæг кæнæ, гъæугæ æрмæг, дзаумæуттæ дæ-
мæ ес æви нæ, уой. 

Исаразæ панно æма ин исаргъ кæнæ.
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Аразæн модельтæ конструктори детальтæй

Модельтæ аразæн арæзтадон конструкторæй.

Радзорæ, ци рауæн цæрис, уой туххæй. Цæхæн 
рæсугъд æма æнухур хæдзæрттæ, арæзтæдтæ ес 
уæ сахари, гъæуи?

Дуйней адæми цæрæнуæттæ

И`глу – цæгатаг адæмти    Ти`пи – индейæгти хæсгæ
зумæгон цæрæн     (есгæ) цæрæнбунат
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Ми`нка – япойнæгти     Хуæнхаг хæдзарæ – 
цæрæнбунат     Кавкази хуæнхти цæрæг  
        адæми цæрæнбунат

Ю`ртæ – цæугæцардгæ-   Гъæдин хæдзарæ –
нæг адæмти цæрæн-    уруссаг адæми
бунат       традицион цæрæнбунат.

Куд ахедуй, адæм ци рауæн цæрунцæ, е сæ цæ-
рæнбунæтти хецæндзийнæдтæбæл? Цæмæн?
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Хæдзæрттæ куд кæнунцæ, уой зонис?
Циуавæр профессити мийнæвæрттæ косунцæ 

арæзтади?
Циуавæр техникæй пайда кæнунцæ сæ кусти?

Цæрæнуæтти æндаг бакаст æма конструкцибæл 
бакосуй архитектор. Чертеж искæнуй инженер-
конструктор. Арæзтади процессæн разамунд 
дæттуй прораб. Дасæг фæрстæ дасуй, штукатур-
кæгæнæг фæрстæ лигъз исæрдуй. Хæдзари сæр 
æвæруй цартæаразæг (кровельщик), гъæдикуст-
гæнæг ‒ дуæрттæ æма къæрæзгитæ, электрик 
бауадзуй электрон рохс. Шофиртæ ласунцæ 
арæзтадон æрмæг. Кърани машинист есуй хæрдмæ 
аразæн детальтæ. Гъе уой бæрцæ профессити 
мийнæвæрттæ архайунцæ хæдзæртти арæзтади.
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Алли предметæн дæр ес æхе конструкци. Кон-
струкци æй цæрæнбунати кенæ дзаумауи конд, 
йæ хæйтти æвæрд.

Хæдзари сæйраг элементтæ

Хæдзари сæр

Фæрстæ
          Дуар
Къæразгæ

          Бундор

Циуавæр æй хæдзари конструкци?
Цæмæй райдайдзæнæ хæдзарæ кæнун конст-

руктори детальтæй?

Арæзтадон конструк-
торти детальти сæйраг 

формитæ

Уони хузæн формæ 
кæмæн ес, уæхæн 

предметтæ
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Кæрон

Искæнæ дæ уарзон аргъауи геройтæн хæдзари 
хузæ.

Циуавæр детальтæй конд æй дæ аргъауи хæдза-
рæ? Ка си цæрдзæнæй? Радзорæ, хæдзарæ куд 
кæнун гъæуй, уой: раздæр ци скæнун гъæуй, 
идарддæр, цæмæй фæуун гъæуй арæзтадæ.
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Хузæгтæ кæнæн машинæаразæн конструктори 
детальтæ

Радзорæ, машинттæ (механизмтæ) адæймагæн 
ци æнхус æнцæ, уой туххæй ци зонис, уони.
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Циуавæр конструкторæй кустай раздæр техноло-
гий урокти?

Куд еугонд æнцæ йæ детальтæ? Ци зонис кæнун 
машинæаразæн конструктори детальтæй?

Машинæаразæн конструктори сæйраг
детальтæ

Уадздзаг (полоса)              Цъарæг (пластина)

Къуымгонд 
(уголок) Кронштейн Цалх

Федаргæнæн детальтæ

Æзгъæрæвдозæн
(болт)

Лæсгæр 
(гайкæ) Шпилькæ
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Цæттæгæндтæ (полуфабрикаты, заготовки) 
машинттæ æмбурд кæнунæн

Кæбини 
сæр

Отвал Агъодæ
(кожу´х)

Шасси`

Кабини
бун

Шинæ Калмдзалх
лентæ 

(гусеничная 
лента)

Кубик
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Монтажгæнæн (æмбурдгæнæн) инструменттæ

                           Дзæбокæ-дæгъæл (ключ-молоток)

                          Лæсгæр-дæгъæл

Бавзарæ лæсгæр баздохун æма раздохун.

                                                           Контрлæсгæр 
                                                             (контргайкæ)

                                                       Лæсгæр 
(гайкæ)

Уæрдуни бундорбæл машинттæ æма трактори 
модельтæ æмбурд кæнун

Исбæрæг кæнæ модели сæйраг хæйттæ. Ранима-
йæ, ци детальтæй æмбурдгонд цæунцæ, уони 
нæмттæ. Куд федаргонд цæунцæ детальтæ 
кæрæдзебæл æма уæрдуни бунбæл? Цал детали 
дæ багъæудзæнæй?
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Исбæрæг кæнæ, де стъолбæл, косунмæ дæ ци
конструктори детальтæ æма монтажгæнæн инстру-
менттæ гъæуй, етæ æнцæ æви нæ, уой.

Æрæмбурд кæнæ машини æма трактори хузæг-
тæ (модельтæ) схемæмæ гæсгæ.

  1
          2

   3

   4
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Цæмæй хецæн кæнунцæ хузи æвдист трактор-
тæ?

Машинтти нисанеуæг сæ арæзтбæл куд фæб-
бæрæг уй?

Арæзтадон машинтти хузæгтæ (модельтæ)
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   1

              2

  3

Рагъуди кæнæ, циуавæр детальтæ дæ багъæудзæ-
нæй, цæмæй арæзтадон машини модель исæмбурд 
кæнай.

Дæ модель федар æма лæмбунæг конд æрцудæй? 
Циуавæр хæйттæ æма детальтæй конд æй? Куд 
æмбурдгонд æрцудæй модель?
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Дæхуæдæг æргъуди кæнæ машинæ ма ин эскиз 
искæнæ. Цæмæн гъæуй адæймаги? Æ модель ин 
æрæмбурд кæнæ.

Циуавæр хæйттæ æма детальтæй конд æй дæ мо-
дель? Куд æй æрæмбурд кодтай?
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Нæхуæдтæ аййев кæнæн нæ цæрæнбунат

Бийнонтæ − цардаразæг

Ци æй хæдзарæ? Ка 'нцæ бийнонтæ? Ци гъæуй, 
цæмæй хæдзарæ хуæрзæфснайд æма аййев уа, 
уомæн? Дæ бон ци бакæнун æй уой туххæй? Дæ 
бийнонти истори зонис?

Циуавæр информацион фæрæзнитæ æнхус æн-
цæ адæймагæн æ хæстæгути, сæ евгъуд бæнттæ 
багъуди кæнунæн?

Хузтæ (фотографии) æнцæ тæккæ хумæтæгдæр 
æма æнцонæй къохи æфтуйгæ мадзал æцæг 
цаутæ, адæми хузæ багъæуай кæнунæн.

Сумах хæдзари ба хузтæ æфснайд æнцæ? Дæ 
бийнонти хузтæй композици куд искæнæн ес, уой 
зонис? 

Зæгъæн, ес искæнæн композици «Мæ хæдзар-
вæндаг» («Родовое древо моей семьи»)
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Хæдзарвæндаги æрфинст (родовое дре-
во) æй хæстæгдзийнади, бийнонти истори исахур 
кæнун. Хъæбæр ахсгиаг гъуддаг æй, кæмæй æма 
кæцæй рацудтæ, уоци муггæгти равзурд зонун.

Бафæрсæ дæ бийнонти хестæрти дæ хæдзар-
вæндаги иуæнгти туххæй. Байагорæ дæ хæстæгути 
хузтæ. Базонæ, ка си кæд æма кæми райгурдæй, уой.

Композици «Мæ хæдзарвæндаги æрфинст»

Циуавæр дзаумау исфедаун кæндзæнæй аци 
композици? Кæми æй ес æрæвæрæн?

Зæгъæн, уомæн гæнæн ес косæн стъолбæл 
æвæргæ бунæвæрæн (подставка). Уæхæн бунæвæ-
рæн куд кæнгæ 'й, уой зонис?
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Æркæсæ бунæвæрæн кæнуни схемæмæ. Ци 
бæрæг кæнунцæ, ци хæнхитæ ес схемæбæл, етæ? 

Бунæвæрæни раззаг фарсбæл искæнæн ес де-
коративон композици, йæ фæстаг фарсбæл ба ес 
ниффинсæн бийнонти райгурди рæстæг (дата).
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Декоративон композици «Мæ хæдзарвæндаги 
æрфинст» искæнæн ес аппликаций техникæй. Дæ
зæрдæбæл æрлæуун кæнæ гæгъæдийæй тъæпæн
аппликаци кæнуни сæйраг этаптæ æма æдасдзий-
нади уагæвæрдтитæ кæрдæн æма сансæй архайгæй.

Исбæрæг кæнæ, де стъолбæл кустæн гъæугæ æр-
мæгутæ, дзаумæуттæ, гарзæгтæ ес æви нæ.

Искæнæ декоративон композицийæн бунæвæрæн 
«Мæ хæдзарвæндаги æрфинст»-бæл косуни пълан.

Циуавæр хæйттæ æма детальтæй конд æй дæ 
бунæвæрæн? Ке хузтæ ес дæ композиций? Куд ес 
тагъд æма раст сбæргутæ кæнæн композиций ап-
пликаций детальтæ? Дæ кустæн дæ бийнонтæ ци 
аргъ искодтонцæ? Цæмæн?

Радзорæ, дæ хæдзари иуазгутæбæл куд 
исæмбæлетæ, уой туххæй. Дæ хæстæгутæн, де 
'мбæлттæн цай цумунæн фингæ æрæвæрун зонис?
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Дæхуæдæг æргъуди кæнæ хунди гæгъæдий вари-
ант. Гъæугæ æрмæгутæ ин æрцæттæ кæнæ, уæдта 
косæндзаумæуттæ.
Искæнæ дæ кусти пълан ма дæхуæдæг бацæттæ 
кæнæ хунди гæгъæди.

Куд рауадæй дæ куст? Циуавæр формæ ин ес? 
Цæмæй исаййев кодтай дæ хунди гæгъæди? Дæ 
кусти ести аййеппитæ ес? Куд син ес исрастгæнæн?

Цæттæ кæнæн фингæ цай цумунмæ

Циуавæр листæг мигæнæнтæ гъæуй цай цумун-
мæ фингæ æрæвæрунæн?

Къофицумæн 
уедуг

Цайцумæн 
уедуг

Десертон 
уедуг

Компоти 
уедуг

Вилкæ
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Кард Тъортесæн Тъорт 
лухгæнæн 

кард

Цайцумæн 
къос (чашка) 
тæбæгъгонди 

хæццæ (блюдце)

Цæмæн гъæунцæ хъумацæй къохсæрфæнтæ? 
Рæсугъд тохун сæ зонис?

Дунгæгæнæн
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Наупæлæз 
(парус)

Сæтæлæг 
(улитка)

Ци амонунцæ схеми æвдист хæнхитæ æма бадзур-
дон нисæнттæ? 
Куд рауадæнцæ дæ къохсæрфæнтæ?

Дæ бийнонтæн зæгъæ хæстæгути æрбахонун ма 
сæ исуазæг кæнуни фæндон.
Банхус кæнæ фингæ цæттæ кæнуни гъуддаги.
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Нæхе къохæй кæнæн хæдзари гъæугæ 
дзаумæуттæ

Цитæ исгæнæн ес гæгъæди къохсæрфæнæй

Цæмæн архайуй адæймаг дзаумæуттæ аййев 
кæнунбæл?

Дзаумау æрмæст гъæугæ, æнцонархайæн, 
уæдта ма рæсугъд конд ку уа, уæд йæ аргъ 
фæффулдæр уй? Цæмæн?
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Лухгонд гæгъæдин мотивтæй аппликацитæ 
кæнун, аййевдæр кæнуни мадзал хуннуй декупа`ж 
(францаг æвзагбæл – «лух кæнун»)

Китайи хумæтæг адæм хъæбæр рагæй аййев 
кæнун райдæдтонцæ уоци мадзалæй хæдзари дзау-
мæуттæ (мебель), уой фæсте ба дзаумау исхуа-
рионцæ лакæй. Уотæ, рæсугъд дзаумауи хæццæ 
аци техникæ æрбафтудæй Европæмæ.

Нуртæккæ декупажæн арæхдæр пайда кæнунцæ 
хузгин къохсæрфæнтæй. Уой хæццæ баст æй аци 
техники æндæр ном дæр – салфеточная техника.

Кæми ес декупажæй испайда кæнæн?
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Исбæрæг кæнæ, де стъолбæл къохсæрфæнтæ, 
санс ПВА, кæрдæн, цъилийнаг, клеенкæ, хæцъелæ, 
фæйнæг (разделочная доска) ес æви нæ, уой.

Кæрдæн фæйнæг оригиналон, аййев дæ 
хуæруйнаггæнæни интерьери хæццæ куд федауа, 
уотæ скæнун зонис?

Кусти цуд

1. Ислух кæнæ къохсæрфæнæй хузæ.
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2. Гæгъæдийæй ма ниууадзæ, æрмæст ци цъарæ-
бæл æй, уой.

3. Æрæвæрæ деталь фæйнæгбæл. Байсæрдæ де-
таль сансæй æма 'й сор кæнун бауадзæ.
4. Цæттæ дзаумау байсæрдæ æгъуз лакæй. (Аци 
куст кæнуй хестæртæй еске).
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Циуавæр предметтæй æй дæ бон, декупажи 
техникæй пайдагæнгæй, оригиналон лæвæрттæ 
искæнун? Искæнæн пълан дæ кустæн æма аййев-
гæнæн куститæ бакæнæ. Кæмæн æма циуавæр 
бæрæгбонмæ балæвар кæндзæнæ дæ куст?

Радзорæ, циуавæр куст искодтай декупажи 
техникæй? Цæй хæццæ баст æй дæ равзурст хузæ? 
Кæцирдигæй исæрдун гъæуй деталь сансæй деку-
пажи техники; тъæпæн аппликаций ба?
Дзаумау аййев кæнунæн хузæфтуд æвзарун цæй 
хæццæ баст æй?
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Дзурдуат

Аййевадон фæлгонц − аййевадон уадзимиси ав-
тор ци фæззинд æвдесуй, уой лæмбунæгдæр раргом 
кæнуни туххæй ци фæлгонц исаразуй, е.

Аппликаци − фæлгонцаразæн мадзал: дзаумауи 
бунбæл (гæгъæди, хъæбæр гæгъæди, хъумац кенæ 
æндæр æрмæг) банихасунцæ кенæ бахуйунцæ естихузи 
æрмæги аллихузон гæбæзтæ (детальтæ), уæдта уоци 
мадзалæй конд дзаумау.

Æвæрдтитæ кæнун (складывание) − технологи-
он операци: сифон æрмæгæй (гæгъæдийæй, хъæбæр 
гæгъæдийæй, хъумац æ.æнд.) детальти формæ æма 
асæ æййевун, сæ кæрæнттæ син еу кæнгæй.

Æрмгуст (лепка) − пластикон æрмæгæн къохтæй 
æма дзаумæутти æнхусæй æ формæ æййевун.

Бæргутæ кæнун (разметка) − æрмæгмæ рахæс-
сун (фæббæрæг кæнун) детали контуртæ бæрæггæнæг 
хæнхитæ кенæ стъæлфитæ.

Букет − еумæ ка федауй, уæхæн деденгути баст.
Геометрион орнамент − геометрион элементтæй 

(фигуритæй, хæнхитæй, стъæлфитæй) конд орнамент.
Декупа`ж − (францаг æвзагбæл – «лух кæнун») лух-

гонд гæгъæдин мотивтæй аййев кæнун, аппликацитæ 
кæнун.

Деталь − еу хузи æрмæгæй конд дзаумауи еу хай.
Дизайн − дзаумæуттæ, цæрæнуæттæ, хуæруйнæг-

тæ нæуæг хузи райвæруни сфæлдистад архайд.
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Дзаумау − сконд предмет.
Интерьер − цæрæнбунат аййев кæнун бæлвурд ай-

йевадон стили, уæдта авари медæгæй итигъдадæ дæр.
Коллаж − бунбæл ести федар кæнун сæ хузæ, 

фактурæ, уиндæй аллихузон æрмæгутæ: хъумац, салæ, 
бæттæн, цæппæртæ, гоцоратæ, помпонтæ æма æнд. 
Коллаж ма хонунцæ уоци мадзалæй конд дзаумау дæр.

Композици − еумæйаг гъуди, идейæ кенæ æндæр 
хузи еугонд элементти (хæйтти, детальти) æрæвæрд.

Конструкци − амаддзаг кенæ дзаумауи хæйтти 
кæрæдзей хæццæ баст, æрæвæрд.

Лухкæнун (вырезание) − аллихузон æгъдæуттæн, 
ритуалон интерьер ефтонг кæнун гæгъæдийæй хузтæ, 
фигуритæ кæнуни декоративон къохæрмæгон аййевади 
хузæ.

Лух кæнун (резать) − технологион операци: æрмæг 
(гæгъæди, хъумац, гъæдæрмæг, згъæр) хæйттæ кæнун 
лухгæнæн инструменттæй (кæрдæн, хирх æ.æнд.) æнху-
сæй.

Модель − машинæ кенæ механизми минкъийдæр-
гонд къопи. Фæлхат син кæнуй æрмæст се 'ндаг бакаст 
нæ, фал сæ кусти принцип дæр.

Мозаикæ − кæрæдземæ хæстæг федаргонд алли-
хузон листæг дортæ, авги къæрттимæ кенæ æндæр 
æрмæгутæй арæзт фæлгонц кенæ хузæфтуд.

Мулине − худæфтудгæнæн халæ.
Нихасун (склеивание) − технологион операци: хæйт-

тæ æма детальтæй дзаумау кæнун нихасæн æрмæгутæй 
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пайдагæнгæй.
Оригами (æвæрдтитæ гæгъæди) − гæгъæдийæй 

фигуритæ кæнуни аййевадæ. 
Орнамент − сæ асæ æма формæй æмхузон эле-

менттæ (мотивтæ) кæрæдзей фæсте бæлвурд фæткæ-
бæл æвæрдæй кæми фæлхатгондæй, кæми хузæфтудæй.

Панно − хузæ кенæ æндæр фæлгонц фарсбæл 
ауиндзунмæ.

Пластикондзийнадæ − æрмæги цифæнди формæ 
есун æма уоци формæбæл байзайуни æууæл.

Рæнгъæ (строчка) − сункити фæлхатгæнгæ рæн-
гъитæ.

Сæттун (сгибание) − технологион операци: 
гæгъæди, хъæбæр гæгъæди, хъумац кенæ æндæр 
æрмæгæй детальти формæ æма асæ æййевун саст 
ханхæ аразуни мадзалæй.

Симметрион детальтæ − симметрион сæмæнмæ 
гæсгæ сæ хæйттæн æмхузон формæ æма асæ кæмæн 
ес, уæхæн детальтæ.

Сунк (стежок) − æрмæгбæл халæй конд рæнгъи 
фæлхатгæнгæ элемент.

Сюжет − автори æргъудигонд фæлгонци медес.
Технологи − дзаумау кæнуни процесс, уæдта æр-

мæгутæ бакосуни æма дзаумæуттæ кæнуни мадзæлттæ 
æма процесстæ ахур кæнуни зонадæ.

Технологион операци − дзаумау аразуни техноло-
гион процесси еу хай.

Итиндзæн фæлгæт (пяльцы) − хъумац итиндзæн 
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фæлгæт хуыдæфтуд кæнгæй.
Федаргæнæн (закрепка) − худи райдайæн кенæ 

кæрон хъумацбæл федаргонд халæ (æлхий).
Фингæвæрд ефтонг кæнун (сервировка) − фин-

гæбæл гъæугæ дзаумæуттæ æвæрун.
Фальцгæнун (фальцовка) − технологион операци:

тъаффæ раст сæттун лигъзгæнæн гарзæгæй пайдагæн-
гæй.

Фитодизайн − интерьер деденгутæй аййев кæнун.
Фитокомпозици − зайæгойтæй композици.
Формæ − предмети æндаг бакаст.
Худ (шов) − æрмæги (хъумац æ.у.ид.) кæрæнттæ 

еукæнун рæнгъитæй: худæфтуди ‒ сункитæй.
Худнивæ кæнун (вышивание) − дзаумау худнивæй 

аййев кæнун; худнивгун дзаумау.
Худæфтуд − хъумацбæл конд хузæфтуд.
Шаблон − федар æрмæгæй конд гарзæг детали 

æндаг контурбæл бæрæггæнæнтæ кæнунмæ, уæдта 
берæ еухузон детальтæ кæнунæн.

Эскиз − тагъд конд хузæ.
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