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Дарагія трэцякласнікі!

Па гэтым вучэбным дапаможніку вы прадоў-
жыце вывучаць выразныя сродкі жывапісу, 
графікі, скульптуры, архітэктуры, дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва. Пазнаёміцеся з асноўнымі 
законамі выяўленчай граматы. Знойдзеце тут 
інфармацыю пра тое, як выконваць кампазіцыі ў 
розных мастацкіх тэхніках. 

Умоўныя абазначэнні, размешчаныя побач з 
ілюстрацыямі, дапамогуць вам навучыцца аналіза-
ваць пададзены матэрыял. Вельмі важна для маста-
ка ўмець назіраць за аб'ектамі і з'явамі прыроды, 
бачыць форму, канструкцыю і колер прадметаў.

Смела адкрывайце для сябе цудоўны свет ма-
стацтва! Вучыцеся маляваць, ляпіць, канструяваць, 
бачыць усё вачыма сапраўднага мастака, уяўляць, 
фантазіраваць. І тады вам будуць нястрашныя 
ніякія творчыя перашкоды.

 Аўтары
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Умоўныя абазначэнні

– звярніце ўвагу на форму, прапорцыі і колер 
аб'ектаў
– вызначце, якія геаметрычныя фігуры нагад-
вае форма аб'ектаў
– вызначце, якія геаметрычныя целы нагадвае 
форма аб'ектаў
– звярніце ўвагу на стан прыроды
– звярніце ўвагу на кампазіцыю фотаздымка
– звярніце ўвагу на кампазіцыйнае вырашэнне 
твора 
– звярніце ўвагу на колеравае (тонавае) выра-
шэнне кампазіцыі
– звярніце ўвагу на пластычнае вырашэнне во-
браза (вобразаў)
– звярніце ўвагу на прыёмы (спосабы) адлюстра-
вання (вырэзвання, лепкі, канструявання)
– звярніце ўвагу на паслядоўнасць адлюстра-
вання аб'екта (выканання кампазіцыі)
– звярніце ўвагу на характар малюнка і раз-
мяшчэнне дэкору на аб'екце (прадмеце)
– запомніце імя мастака (майстра) і назву твора
– знайдзіце памылкі ў перадачы прапорцый, 
кампазіцыйным размяшчэнні аб'ектаў (неда-
сканалая выява)
– выканайце заданні
– адкажыце на пытанні
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1. ПРЫГАЖОСЦЬ НАВАКОЛЬНАГА 
СВЕТУ

Фарбы роднага краю 

Свет, які ляжыць перад намі, поўны фарбаў. 
Расліны, неба, водная роўнядзь сажалкі, возера ма-
юць шмат колеравых адценняў. Трэба толькі ўмець 
іх бачыць. Навучыцца гэтаму не складана. Важна 
пастаянна назіраць за аб'ектамі і з'явамі прыроды.  
І тады можна ўбачыць, якое багацце колеру падары-
ла нам наша планета.

Усе аб'екты навакольнага свету маюць свой ко-
лер. Ён называецца прадметным. Прадметны колер 
можа ўспрымацца па-рознаму. Гэта залежыць ад 
часу сутак і стану прыроды (іл. 1–2).

1 2

Ранішнія промні сонца надзяляюць асветленую 
частку прадметаў ружовымі адценнямі. Аб'екты, 
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асветленыя вечаровым святлом, набываюць чыр-
ванаватыя адценні. Пры дзённым сонечным 
асвятленні асветленая частка прадметаў набывае 
жоўтыя (цёплыя) адценні, а ценявая – халодныя. 
Дзённае нясонечнае асвятленне – халоднае, таму 
аб'екты на святле ўспрымаюцца халоднымі, а ў  
цені – цёплымі. Пры стварэнні работ мастакі 
заўсёды ўлічваюць залежнасць колеру прадметаў 
ад колеру крыніцы асвятлення.

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 1–2. Выканайце за-
данні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Параўнайце колер аб'ектаў. У чым адрознен-
не?

3. Назавіце адценні колеру. Чаму мы ўспрымаем 
колер адных і тых аб'ектаў па-рознаму?

4. Вызначце, пры якім стане прыроды на аб'ектах 
святло і цені больш кантрастныя.

 1. Якое дзённае асвятленне лічыцца цёплым,  
а якое – халодным? 

2. У якой залежнасці ад колеру крыніцы асвят-
лення знаходзяцца колеры асветленай і ценявой ча-
стак прадметаў? 

У прыродзе вельмі шмат яркіх і лагодных, цёплых 
і халодных колераў і колеравых адценняў. Іх можна 
ўбачыць у афарбоўцы крылаў матылёў, апярэння 
птушак (іл. 3, 4). Вялікую колькасць адценняў ко-
леру маюць пялёсткі кветак і лістоў раслін (іл. 5).
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3 4

5

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 3–5. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Вызначце колеры і складзіце шкалу колераў, 
адпаведных афарбоўцы матыля (іл. 3), птушкі  
(іл. 4), кветкі (іл. 5) (на выбар).
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3. Знайдзіце і назавіце цёплыя і халодныя ко-
леры і адценні ў афарбоўцы аб'ектаў (іл. 3–5). Якія 
адценні можна аднесці да лагодных колераў, а якія – 
да яркіх? 

 1. Якія колеры і адценні маюць крылы ма-
тыля?

2. Якія колеры і адценні мае апярэнне птушкі?
3. Якія колеры і адценні маюць пялёсткі кветкі?

Прадметны колер лістоў, ягад і садавіны можа мя-
няцца ў адпаведнасці з порамі года. Увесну і ўлетку 
лісце многіх дрэваў мае зялёную афарбоўку (іл. 6). 
Увосень яно становіцца рознакаляровым (іл. 7). 

6      7

Некаторыя ягады, садавіна і агародніна мяня-
юць сваю афарбоўку па меры росту і выспявання 
(іл. 8–11).

Прадметны колер аб'ёмных аб'ектаў мастакі вы-
значаюць па паўцені.
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 1. Разгледзьце ілюстрацыі 6–11. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Параўнайце прадметныя колеры лістоў клёна 
(іл. 6, 7). Падбярыце на палітры прадметныя коле-
ры лістоў, адпаведных летняй і восеньскай порам 
года. 

3. Вызначце і знайдзіце на палітры прадметныя 
колеры, адпаведныя афарбоўцы няспелых (зялё-
ных) і спелых (чырвоных) памідораў (іл. 8, 9). Які 
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прадметны колер можна аднесці да цёплых колераў, 
а які – да халодных?

4. Вызначце і знайдзіце на палітры прадметныя 
колеры, адпаведныя афарбоўцы няспелых і спелых 
ягад агрэсту (іл. 10, 11).

5. Параўнайце паміж сабой прадметныя колеры 
зялёных агародніны і ягад (іл. 8, 10). Па якой част-
цы асветленага аб'екта вызначаецца яго прадметны 
колер? Складзіце на палітры шкалу адценняў зялё-
нага колеру, адпаведных афарбоўцы аб'ектаў.

 1. Якія колеры і адценні маюць лісты клёна 
(іл. 6, 7)?

2. Якія колеры і адценні маюць памідоры (іл. 8, 
9)?

3. Якія колеры і адценні маюць ягады агрэсту  
(іл. 10, 11)?

Адзін і той матыў прыроды можа па-рознаму 
ўспрымацца не толькі ў залежнасці ад пары года.  
На ўспрыманне колеру аб'ектаў пейзажа ўплываюць 
яркасць сонечнага (месячнага) асвятлення і стану 
прыроды. 

Самыя зменлівыя па колеры – гэта неба і паверх-
ня вады (сажалка, возера, рака, мора). Іх колер можа 
мяняцца на працягу сутак кожныя паўгадзіны.

Параўнайце колер аб'ектаў пейзажа пры сонеч-
ным і месячным асвятленні (іл. 12–14). Звярніце 
ўвагу на тое, што адлюстраванне аб'ектаў прыроды 
на воднай роўнядзі заўсёды больш цёмнае, чым яны 
ёсць на самай справе. 
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Колер аб'ектаў пейзажа, якія знаходзяцца на роз-
ных прасторавых планах, успрымаецца па-рознаму 
ў залежнасці ад аддаленасці ад гледача (іл. 15, 16). 

15
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Мастакі-пейзажысты адлюстроўваюць прыроду 
пры сонечным і пахмурным надвор'і. Але зімовыя 
пейзажы яны лічаць за лепшае маляваць пры дзён-
ным сонечным асвятленні. Менавіта ў сонечнае 
надвор'е снег асабліва маляўнічы. У асветленай 
частцы сумёты, шэрань на дрэвах і дамах маюць цё-
плыя лагодныя адценні, а ў ценявой – насычаныя 
халодныя (іл. 17). 

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 12–18. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Вызначце колеры і складзіце шкалу адценняў, 
адпаведных колеру неба (іл. 12). 

3. Вызначце колеры і складзіце шкалу адценняў, 
адпаведных колеру вады (іл. 13). 

4. Вызначце колер дрэў, якія знаходзяцца на роз-
ных прасторавых планах (іл. 15).

5. Вызначце колеры і складзіце на палітры ко-
леравую гаму сонечнага або пахмурнага зімовага 
пейзажа (іл. 17, 18). Звярніце ўвагу на тое, як 
размяркоўваюцца адценні колеру неба ад зеніту да 
гарызонту.

6. Складзіце на палітры колеравую гаму вашай 
самай любімай пары года.

 1. Якія адценні колеру мае неба (іл. 14)?
2. Якія адценні колеру маюць трава і кроны дрэў 

(іл. 16)?
3. Якія колеры і адценні маюць снег і іней на дрэ-

вах (іл. 17)?
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Дасканаласць формаў і прапорцый аб'ектаў 
прыроды

Навакольны свет багаты на разнастайныя пры-
родныя формы. Многія расліны маюць сіметрычную 
форму. Яскравым прыкладам сіметрыі ў прыродзе  
з'яўляюцца лісты, кветкі, сняжынкі (іл. 19, 20). 
У будове цела чалавека і жывёл таксама назіраецца 
сіметрыя (іл. 21).

19

20 21
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Здавён людзі заўважылі асаблівасць некаторых 
формаў адной сваёй часткай поўнасцю паўтараць 
іншую. З таго часу выкарыстоўваецца сіметрыя як 
асноўны закон пры стварэнні прыгожых вырабаў.

У творах розных відаў мастацтва закон сіметрыі 
заўсёды пераважае. Сіметрыя надае аб'екту эстэ-
тычную вартасць. З яе ўлікам выяўляюцца аб'екты, 
вырабляюцца прадметы побыту, ствараюцца збу- 
даванні (іл. 22–24). Таму яны ўспрымаюцца без-
дакорнымі як па форме, так і па прапорцыях.

22 23

24
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Аб'ект лічыцца прыгожым, калі яго часткі сураз-
мерныя (прапарцыйныя) паміж сабой. Уявіце, што  
ў лыжкі кароткая ручка, а ў гаршка – вельмі шыро-
кае рыльца (іл. 22, 23). Якімі непрывабнымі падаліся 
б нам гэтыя прадметы!

Правільна выбраныя прапорцыі вызначаюць 
гарманічныя суадносіны асобных элементаў і прад-
мета ў цэлым. 

У суразмерных прапорцыях і правільнай форме  
аб'ектаў ужо закладзена аснова прыгажосці. Эстэ- 
тычна правільныя формы шырока распаўсюджаны ў 
прыродзе (іл. 25–31). 

25 26

27 28
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Сіметрыя, прапорцыі і форма, будучы законамі  
прыроды, сталі законамі творчасці чалавека. Мас-
такі, спасцігнуўшы законы прыгожага, навучыліся 
ствараць прадметы з высокімі эстэтычнымі вар-
тасцямі (якасцямі). Прыгожая форма вырабаў, іх 
ідэальныя прапорцыі і вытанчаны дэкор сведчаць 
пра майстэрства чалавека (іл. 32–35).

32 33

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



20 21

34 35

Аналізуючы аб'екты навакольнага свету, чала-
век навучыўся вызначаць дасканалыя формы. Ён 
заўважыў, што розныя аб'екты маюць падобныя 
абрысы. Контуры адных нагадваюць акружнасці, 
авалы, другіх – шасцівугольнікі, трохвугольнікі. 

Сама прырода падказала чалавеку правільныя 
формы – узоры дасканаласці. З цягам часу, 
выкарыстоўваючы геаметрычныя целы і фігуры 
як аснову любога вырабу, людзі навучыліся ства-
раць складаныя канструкцыі. Гэта машыны  
і архітэктурныя збудаванні, прадметы побыту і 
адзенне. У гэтых вырабах геаметрычныя целы  
і фігуры з'яўляюцца часткамі іх канструкцый.

Чалавек, карыстаючыся падказкамі прыроды, 
стварыў гарманічнае асяроддзе жыцця. Галоўная 
роля ў яго дасягненнях належыць ведам асаблівас-
цей геаметрычных целаў і фігур. Камбінуючы гэтыя 
формы, людзі ствараюць патрэбныя для сябе выра-
бы і пабудовы (іл. 36–38). Правообладатель Адукацыя i выхаванне
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 1. Разгледзьце ілюстрацыі 19–39. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Вызначце, якія геаметрычныя фігуры мож-
на выкарыстоўваць пры выяўленні сланечніка і 
сняжынкі (іл. 19, 20). Намалюйце гэтыя фігуры.

3. Вызначце, якія геаметрычныя целы можна 
выкарыстоўваць пры выяўленні асобных частак бу-
дынка (іл. 24). Намалюйце гэтыя целы.

 1. Якую форму мае сасновая шышка (іл. 29)?
2. Як называюцца геаметрычныя фігуры, якімі 

абведзеная выява сасновай шышкі (іл. 30)?
3. Як называюцца геаметрычныя целы, якія па-

казваюць аб'ём сасновай шышкі (іл. 31)?
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2. ЧАРОЎНЫ СВЕТ МАСТАЦТВА

Віды выяўленчага мастацтва

Да асноўных відаў выяўленчага мастацтва адно-
сяцца: жывапіс, графіка, скульптура. Кожны з відаў 
мае свае выяўленча-выразныя сродкі. Асноўным 
выразным сродкам жывапісных твораў з'яўляецца 
колер. У графічных кампазіцыях вобразы ствара-
юцца з дапамогай кропак, ліній, плям. Выразнымі 
сродкамі твораў скульптуры з'яўляюцца аб'ём і 
фактура.

Ствараючы жывапісныя карціны, графічныя 
аркушы, скульптурныя выявы, мастакі перада-
юць сваё стаўленне да адлюстраванага. Дзякуючы 
назіранням, мастацкім ведам і творчаму ўяўленню 
яны могуць паказаць рэальны свет ва ўсіх яго пра-
явах. Працуючы над партрэтам, мастакі перада-
юць не толькі аблічча чалавека, але і яго пачуцці, 
перажыванні. Пры выяўленні гістарычнай падзеі – 
узнаўляюць духоўнае аблічча эпохі. Мастакі здоль-
ныя ствараць фантазійныя і абстрактныя вобразы. 
Праца над такімі творамі патрабуе вялікага вопыту 
і спецыяльнай падрыхтоўкі. 

Мастацтва жывапісу.  
Таямнічы свет карцін 

Жывапіс – майстэрства стварэння мастацкіх 
вобразаў з дапамогай фарбаў. 

Колер у жывапісных творах з'яўляецца важ-
ным сродкам выяўлення мастацкай задумы. Колер 
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знаходзіцца ў цеснай сувязі са зместам твора. Коле-
равыя кантрасты выкарыстоўваюцца для вылучэн-
ня галоўнага. Колерам у карціне перадаецца на-
строй. Халодныя колеры, цёмныя і прыглушаныя 
тоны падыходзяць для перадачы сумнага настрою. 
Цёплыя колеры, яркія і насычаныя тоны – радасна-
га.

Жывапісныя палотны ствараюцца кропкамі, 
лініямі, плямамі. Найчасцей мастакі спалучаюць 
усе выяўленчыя элементы. Так лягчэй перадаць 
фактуру адлюстраваных аб'ектаў.

Выразнымі сродкамі жывапісу з'яўляюцца: кам-
пазіцыя, пластыка, фактура, колер. 

1

Аркадзій Рылоў. У блакітнай прасторы. 1918

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



26 27

2

Фёдар Талстой. Букет кветак, матылёк і птушка. 1820

3

Ілля Рэпін. Запарожцы. 1880–1891
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4

Юрый Пэн. Партрэт Марка Шагала. 1910-я

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 1–4. Выканайце за-
данні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Вызначце, у якіх кампазіцыях мастакі выка-
рыстоўвалі мазковую тэхніку.

 1. Як вы лічыце, чаму для перадачы сумнага 
настрою мастакі выкарыстоўваюць халодныя коле-
ры?
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2. Чаму радасны настрой у карціне перадаецца 
цёплым колерам? 

Мастацтва графікі.  
Мастацкія магчымасці двух колераў

Графіка – мастацтва стварэння мастацкіх воб-
разаў з дапамогай чорнага і белага колераў. Белая 
папера і чорны графічны матэрыял дазваляюць ма-
стаку адлюстраваць усё, што ён пажадае. Гэта мо-
гуць быць і партрэты, і нацюрморты, і пейзажы, і 
сюжэтныя кампазіцыі. 

Калі мастак выконвае партрэт, ён можа ўзяць 
паперу бэжавага тону і карычневы аловак. Гэта на-
дасць выяве мяккасць і цеплыню. Партрэт выйдзе 
больш каларытным і натуральным.

Да выразных сродкаў графікі адносяцца: кроп-
ка, штрых, лінія і пляма. Усе графічныя выявы 
ствараюцца з іх дапамогай. Адны малюнкі выкон-
ваюцца толькі штрыхамі або кропкамі. Другія –  
могуць спалучаць у сабе плямы і лініі. Трэція – 
утрымліваць у сабе ўсе выяўленчыя элементы ў 
розных прапорцыях.

Стварэнне графічнай кампазіцыі нельга зам-
кнуць у нейкія рамкі. Мастацкія магчымасці 
двух колераў неабмежаваныя. Сучасныя мастакі  
пры выкананні графічных работ часам выкарыс-
тоўваюць колер.
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5 6

Валянцін Сяроў.  
Аўтапартрэт. 1887

Уладзімір Басалыга. Царква 
ў Малым Мажэйкаве. 1980

7

Сатар Бахлулзадэ. Рускі нацюрморт. 1973
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8

Іван Бруні . Чакаюць машыну. 1969

 Разгледзьце ілюстрацыі 5–8. Выканайце за-
данні паводле ўмоўных абазначэнняў.

Мастацтва скульптуры.  
Дасканаласць скульптурных твораў 

Скульптура – мастацтва стварэння аб'ёмных 
мастацкіх твораў. Скульптурныя творы атрымлі-
ваюць шляхам высякання, адлівання, разьбы, ка-
вання, чаканкі. Выкананне рэльефу або аб'ёмнай 
выявы з мяккіх матэрыялаў называюць лепкай. Да 
мяккіх матэрыялаў адносяць гліну і пластылін.
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9

Сяргей Селіханаў. Рэльеф на абеліску Перамогі. 
Мінск. 1954

10

Невядомы аўтар. Партрэт Пятра Вялікага. 18 стагоддзе
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11

Мацвей Чыжоў. Селянін у бядзе (На папялішчы). 1872

Выразнымі сродкамі скульптуры з'яўляюцца: 
форма, пластыка, аб'ём.

 Разгледзьце ілюстрацыі 9–11. Выканайце за-
данні паводле ўмоўных абазначэнняў.

 Як вы лічыце, чаму для стварэння твораў 
скульптары выкарыстоўваюць розны матэрыял?
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Жанры выяўленчага мастацтва

Асноўнымі жанрамі выяўленчага мастацтва 
з'яўляюцца: нацюрморт, пейзаж, партрэт, бытавы, 
гістарычны, батальны, анімалістычны, міфалагіч-
ны (былінна-казачны) і іншыя.

Нацюрморт

У творах нацюрмортнага жанру адлюстроўваюц-
ца неадушаўлёныя прадметы і прыродныя формы. 
Як правіла, нацюрморты выконваюцца з натуры. 

Часта мастакі адлюстроўваюць самыя звычайныя 
рэчы. Але набор прадметаў, якія складаюць нацюр-
морт, не бывае выпадковым. Адбіраецца невялікая 
колькасць прадметаў, якія дапамогуць раскрыць 
пэўную тэму. 

Пры адлюстраванні прадметнага свету мастакі 
выяўляюць сваё разуменне прыгажосці формы і 
канструкцыі аб'ектаў. Яны імкнуцца перадаць сваё 
стаўленне да навакольнай рэчаіснасці. Па прадме-
тах, з якіх складзены нацюрморт, мазках фарбы, 
штрыхах алоўка лёгка вызначыць настрой мастака. 

Нацюрморт – любімы жанр мастакоў. Праца над 
нацюрмортам дапамагае майстрам-пачаткоўцам на-
вучыцца мадэляваць аб'ём прадметаў, вырашаць 
кампазіцыйныя задачы. 

Выяўленне цудоўнага свету рэчаў прываблівае 
многіх сучасных мастакоў. У скарбніцу сусветнага 
мастацтва велізарны ўнёсак зрабілі беларускія май-
стры. Ва ўсім свеце вядомы нацюрморты Івана Хруц-
кага, Марка Шагала, Валерыяны Жоўтак, Мікалая 
Апіёка і іншых.
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12

Іван Хруцкі. Плады і свечка. 1839

13

Валерыяна Жоўтак. Званочкі лясныя. 1958
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14

Вучэбная работа. Дэкаратыўны нацюрморт

 Разгледзьце ілюстрацыі 12–14. Выканайце за-
данні паводле ўмоўных абазначэнняў.

 1. Колькі прасторавых планаў выкарысталі 
мастакі ў кампазіцыях (іл. 13, 14)?

2. Якія сродкі мастацкай выразнасці выкарыстаў 
мастак у мэтах рэалістычнага (праўдзівага) адлю-
стравання нацюрморта (іл. 12)? 

3. Якія выяўленчыя сродкі выкарыстаў ма-
стак для перадачы аб'ёму прадметаў у жывапіснай 
кампазіцыі (іл. 13)? 

4. Якія выяўленчыя сродкі выкарыстаў мастак 
пры выкананні графічнай кампазіцыі (іл. 14)?
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Пейзаж 

Якая прыгожая наша Зямля! Людзі бачаць неба, 
дрэвы, кветкі, матылькоў, птушак і звяроў. Але 
толькі мастакі могуць выявіць усё гэта на палатне, 
кардоне, паперы.

Карціны і графічныя аркушы з выявай прыроды 
адносяць да пейзажнага жанру. Галоўная задача, 
якую вырашае мастак пры выкананні пейзажа, – 
гэта перадача стану і настрою прыроды.

У залежнасці ад пейзажнага матыву вылучаюць 
вясковы, гарадскі і індустрыяльны пейзажы. Тво-
ры, у якіх выяўлены архітэктурныя збудаванні, ад-
носяць да архітэктурнага пейзажа. Карціны з выя-
вай мора або марской стыхіі называюць марынамі.

Мастакі не толькі адлюстроўваюць абраны матыў 
прыроды. Яны імкнуцца стварыць яе мастацкі во-
браз. Так пейзажысты ўвекавечваюць тыя з'явы 
прыроды, якія ўразілі і натхнілі іх. 

Пейзаж можа мець гістарычны, гераічны, фанта-
стычны і лірычны характар. Часта пейзаж служыць 
фонам у творах іншых жанраў.
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15

Фердынанд Рушчыц. Пустэча (Старое гняздо). 
1901

16

Мікалай Кастроў. Зімовы пейзаж. 1970
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17

Язэп Драздовіч. Мінск. Від з боку бальнічнага саду 
на плошчу Свабоды. 1919

18

Поль Сіньяк. Сасна Берто. Сен-Трапез. 1909
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 1. Разгледзьце ілюстрацыі 15–18. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Супастаўце выявы пейзажаў (іл. 15, 18). Вы-
значце, якія прыёмы дапамаглі мастакам перадаць 
прыгажосць і стан прыроды.

 1. Колькі прасторавых планаў выкарысталі 
мастакі ў кампазіцыях (іл. 16, 17)?

2. Якія сродкі мастацкай выразнасці выкарыстаў 
мастак у мэтах рэалістычнага адлюстравання пейза-
жа (іл. 15)? 

3. Якія выразныя сродкі выкарыстаў мастак для 
перадачы стану прыроды ў графічнай кампазіцыі 
(іл. 16)?

4. Якія выяўленчыя сродкі выкарыстаў мастак 
для перадачы аб'ёму прадметаў у дэкаратыўнай 
жывапіснай кампазіцыі (іл. 18)?

Партрэт

Усе творы мастацтва так ці інакш звязаныя з 
жыццядзейнасцю чалавека. Але толькі ў работах 
партрэтнага жанру створаны вобразы людзей. Ма-
стак не проста перадае аблічча партрэтаванага. 
Галоўная задача – раскрыць духоўны свет чалавека. 
Для мастака важна назіраць за мімікай, манерамі і 
жэстамі людзей. Гэта трэба для таго, каб дакладна 
перадаць знешняе аблічча і характар чалавека.
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Па адзенні чалавека на партрэце можна даведац-
ца пра час, калі ён жыў. Па выразе твару і позе –  
пра яго характар, настрой, думкі.

Выбар памеру партрэта, яго кампазіцыйнае вы-
рашэнне залежаць ад творчых задач, якія ставіць 
перад сабой мастак. 

Вылучаюць наступныя віды партрэта: пагрудны, 
паясны, пакаленны, аднафігурны, групавы. 

Партрэт, у якім мастак паказвае самога сябе, на-
зываюць аўтапартрэтам (іл. 19).

19

Рэмбрант. Аўтапартрэт. Каля 1655
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



40 41

20

Дзмітрый Жылі нскі. Мама. 1975

21

Карл Брулоў. Партрэт паэта і драматурга А. К. Талстога 
ў юнацтве. 1836Правообладатель Адукацыя i выхаванне
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22

Іван Крамской. Партрэт мастака І. І. Шышкіна. 1873

23

Павел Корын. Партрэт мастакоў Кукрыні ксаў. 1958
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 1. Разгледзьце ілюстрацыі 19–23. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Дакажыце, што выбраны фармат і кампазі-
цыйнае вырашэнне партрэтаў (іл. 19–23) дазваляе 
найбольш ярка паказаць характар партрэтаваных 
(на выбар).

 1. Якія бываюць партрэты ў залежнасці ад 
колькасці адлюстраваных персанажаў?

2. Якія бываюць партрэты ў залежнасці ад таго, 
якая частка фігуры выяўлена? Прывядзіце прыкла-
ды (іл. 19–22)

3. Што мастак перадае ў партрэце апрача знеш-
няга аблічча чалавека? 

4. Як называецца партрэт, у якім мастак паказ-
вае самога сябе? 

Бытавы жанр 

У творах бытавога жанру паказаны сцэны 
паўсядзённага жыцця людзей. Як правіла, мастакі 
адлюстроўваюць сваіх сучаснікаў.

Побытавыя сцэны людзі адлюстроўвалі яшчэ з 
даўніх часоў. У сюжэтных малюнках паказвалі, на-
прыклад, паляванне на жывёл. Так першабытныя 
людзі прываблівалі ўдачу. 

Росквіт жанру звязаны з ростам цікавасці 
мастакоў да прыватнага жыцця звычайных людзей. 
Бытавы жанр з'яўляецца адным з любімых жанраў 
жывапісцаў, графікаў і скульптараў.
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24

Аляксандр Лакціёнаў. Ліст з фронту. 1947

25

Міхась Сеўрук. Лета. 1938. Дрэварыт
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26 Канстанцін Менье. Ураджай. 1890–1893

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 24–26. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Вызначце адрозныя асаблівасці жывапіснай і 
графічнай кампазіцый (іл. 24, 25).

 1. Што адлюстроўваюць мастакі ў творах бы-
тавога жанру?

2. Калі людзі сталі выяўляць побытавыя сцэны? 
Якія сюжэты яны адлюстроўвалі ў малюнках?

3. З чым звязваюць росквіт бытавога жанру?
4. Для якіх відаў выяўленчага мастацтва харак-

тэрны бытавы жанр?
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Гістарычны жанр

Творы гістарычнага жанру адлюстроўваюць 
значныя з'явы ў гісторыі чалавецтва. Як правіла, у 
работах гэтага жанру мастакі ўзнаўляюць мінулае. 
Часам выяўляюць і нядаўнія гістарычна значныя 
падзеі.

Гістарычны жанр часта пераплятаецца з іншымі 
жанрамі. Таму творы з побытавымі сцэнамі ад-
носяць да гісторыка-бытавога жанру. Партрэты 
гістарычных  дзеячаў – да партрэтна-гістарычнага. 

27 Карл Брулоў. Апошні дзень Пампеі. 1830–1833
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28

Кім Шастоўскі. Развітанне. 1973

 Разгледзьце ілюстрацыі 27, 28. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

 1. Што адлюстроўваюць творы гістарычнага 
жанру?

2. Якую эпоху ўзнаўляюць мастакі ў творах 
гістарычнага жанру?

3. З якімі жанрамі цесна пераплятаецца 
гістарычны жанр?
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Батальны жанр

Творы батального жанру адлюстроўваюць сцэ-
ны сухапутных і марскіх бітваў. Мастакі-баталісты 
імкнуцца ўвасобіць важныя моманты змагання. Але 
асноўная задача – паказаць гістарычны сэнс ваенных 
падзей. Гэта збліжае батальны жанр з гістарычным. 
Адлюстраванне ваеннага побыту (сцэны ў паходах, 
казармах, лагерах) звязвае яго з бытавым жанрам.

Яшчэ ў старажытнасці людзі адлюстроўвалі ба-
тальныя сцэны. І ва ўсе часы мастакі перадавалі ў 
работах захапленне гераізмам і мужнасцю ваяроў. 

29 Ян Матэйка. Грунвальдская бітва (фрагмент). 1878
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30

Уладзімір Фаворскі. Слова пра паход Ігаравы. 
1950. Дрэварыт

31

Міхаіл Аві лаў. Паядынак Перасвета з Чалубеем 
на Куліковым полі. 1943
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32

Бітва пры Гаўгамелах. 18 стагоддзе

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 29–32. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Параўнайце творы (іл. 29–32) і патлумач-
це, чаму мастакі ва ўсіх кампазіцыях перадаюць 
інтэнсіўны рух персанажаў.

 1. Што адлюстроўваюць творы батальнага 
жанру?

2. Якую задачу ставяць перад сабой мастакі-
баталісты?

3. Што збліжае батальны жанр з гістарычным?
4. Што збліжае батальны жанр з бытавым?
5. Калі людзі сталі адлюстроўваць батальныя 

сцэны? 
6. Якія якасці характару ваяроў паказваюць 

мастакі-баталісты?
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Міфалагічны (былінна-казачны) жанр 

Творы міфалагічнага жанру прысвечаны геро-
ям і падзеям, пра якія распавядаюць міфы і леген-
ды. Калі ў карцінах выяўлены героі казак і былін, 
то яны адносяцца да былінна-казачнага жанру. 
Самымі славутымі творамі гэтага жанру з'яўляюцца 
кніжныя ілюстрацыі Івана Білібіна (іл. 33) і палот-
ны Віктара Васняцова (іл. 36).

33

Іван Білі бін. Ілюстрацыя да кнігі 
«Васіліса Прыгожая». 1899–1900
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34

Валянцін Сяроў. Выкраданне Еўропы. 1910

35

Альбрэхт Дзюрэр. Чатыры вершнікі Апакаліпсісу. 1498
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



52 53

36 Віктар Васняцоў. Віцязь на ростанях. 1882

37

Павел Цомпель. Волат. 1986
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 1. Разгледзьце ілюстрацыі 33–37. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Вызначце, якія выразныя сродкі выка-
рыстоўваюць мастакі, каб увасобіць сваю творчую 
задуму. 

 Што адлюстроўваюць творы міфалагічнага 
(былінна-казачнага) жанру? 

Жанр інтэр'ера

Жывапісцы і графікі выяўляюць як адкрытую 
прастору, так і закрытую. Калі мастак адлюстроўвае 
адкрытую прастору, ён стварае пейзаж. Калі 
адлюстроўвае закрытую прастору, стварае інтэр'ер 
пакоя.

Выяўляюць інтэр'еры ў франтальнай і вуглавой 
перспектыве. Разгледзім прыклады. У кампазіцыі 
адлюстраваны тры сцяны. Адну з іх мы бачым пе-
рад сабой. Значыць, пакой выяўлены ў франтальнай 
перспектыве (іл. 38). Калі адлюстраваны дзве сцяны 
і яны знаходзяцца адна да адной пад вуглом – гэта 
вуглавая перспектыва інтэр'ера (іл. 40).

Пабудову інтэр'ера ў франтальнай перспектыве 
мастак пачынае з вызначэння памеру і прапорцый 
дальняй сцяны. Меншы прамавугольнік – больш 
глыбокая прастора пакоя. Большы прамавуголь-
нік – меншая прастора. Потым праводзіць лінію 
гарызонту і намячае на ёй пункт збегу. Праз пункт 
збегу і вуглы прамавугольніка сцяны праводзіць 
промні. 
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Схема пабудовы інтэр'ера ў франтальнай перспектыве

38
Іван Хруцкі. У пакоях сядзібы мастака 

І. Ф. Хруцкага «Захарнічы». 1855
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Промні, якія ідуць ад пункту збегу ўверх, даюць 
межы столі і сцен. А промні, якія сыходзяць уніз, – 
межы падлогі і сцен. Потым мастак прамалёўвае 
элементы інтэр'ера: на гарызантальнай плоскасці 
падлогі – мэблю, на вертыкальных паверхнях  
сцен – карціны, люстэркі і да т. п. (іл. 39).

Фармальная прыкмета вуглавой перспектывы – 
два пункты збегу. Глыбіня прасторы залежыць ад 
таго, якой даўжыні на выяве будзе адрэзак прамой, 
які адлюстроўвае мяжу дзвюх сцен (іл. 41).

40 Станіслаў Жукоўскі. Інтэр'ер. 1910-я
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Схема пабудовы інтэр'ера ў вуглавой перспектыве

Пры пабудове інтэр'ера мастак строга кіруецца 
правіламі лінейнай і паветранай перспектывы. 
Без дакладнай кампазіцыйнай пабудовы выява  
інтэр'ера будзе непераканаўчай.

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 38–41. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Раскажыце пра прынцыпы пабудовы фран-
тальнай або вуглавой перспектывы пакоя. Начарціце 
кампазіцыйную схему франтальнай або вуглавой 
перспектывы (на выбар). 

 У чым адрозненне кампазіцыйных схем фран-
тальнай перспектывы і вуглавой? 
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Анімалістычны жанр

У творах анімалістычнага жанру асноўнымі 
аб'ектамі адлюстравання з'яўляюцца жывёлы. 
Галоўная задача анімаліста – стварыць мастацкі во-
браз жывёлы. 

Мастак-ілюстратар можа надзяліць жывёл улас-
цівымі людзям рысамі, учынкамі і перажываннямі. 
Асабліва гэта важна пры ілюстраванні казак і баек. 

У дэкаратыўна-прыкладным мастацтве стыліза-
ваныя фігуры жывёл ужываюцца пры дэкараванні 
вырабаў (вышыўка, роспіс, ткацтва). Зааморф-
ныя матывы шырока распаўсюджаны ў народнай 
творчасці.

Беларускія анімалісты ствараюць работы ў роз-
ных мастацкіх тэхніках. Дзякуючы глыбокім ве-
дам пра жывёльны свет мастакі могуць дасягнуць 
дэкаратыўнай выразнасці вобразаў. 

42

Барыс Казакоў. Бычок. 2003
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Алена Лось. Ілюстрацыя 
да кнігі Н. Гілевіча 
«Загадкі». 1970-я

Альбрэхт Дзюрэр. 
Заяц. 1502

43 44

45

Васілій Ватагін. Слон. 1917
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 1. Разгледзьце ілюстрацыі 42–45. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Вызначце, у якіх кампазіцыях мастакі змянілі 
прапорцыі жывёл з мэтай надання вобразам боль-
шай выразнасці.

 1. Хто з'яўляецца асноўным аб'ектам адлю-
стравання ў творах анімалістычнага жанру? 

2. Якія задачы ставіць перад сабой мастак-
анімаліст? 

3. Якія задачы ставіць перад сабой мастак пры 
ілюстраванні баек і казак? 

4. Чаму ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве 
ўжываюцца стылізаваныя фігуры жывёл? 

5. Для якіх відаў выяўленчага мастацтва харак-
тэрны анімалістычны жанр? 

Мастацтва архітэктуры.  
Прыгажосць і веліч архітэктурных пабудоў

Раней пад архітэктурай разумелі будаўніцтва 
аб'ектаў рознага прызначэння. Напрыклад, будаў- 
ніцтва караблёў называлася «карабельная архі-
тэктура». Цяпер слова «архітэктура» азначае  
праектаванне, узвядзенне будынкаў і жылых 
комплексаў. Усе будаўнічыя аб'екты прызначаюц-
ца для жыцця і дзейнасці людзей. Яны будуюцца  
ў адпаведнасці з сучаснымі тэхнічнымі магчы-
масцямі. Таксама ўлічваюцца і эстэтычныя густы 
грамадства.
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Архітэктурныя аб'екты часта ўспрымаюцца як 
сімвалы краіны. Егіпецкія піраміды, Эйфелева  
вежа, Нацыянальная бібліятэка Беларусі ўзводзі-
ліся па апошнім слове будаўнічых распрацовак 
свайго часу. Многія пабудовы ўнікальныя. Узро-
вень цывілізацыі любога народа ацэньваецца па 
архітэктурных дасягненнях. 

Выразнымі сродкамі архітэктуры з'яўляюцца: 
кампазіцыя, сіметрыя, аб'ём, рытм. 

46 Спаса-Праабражэнская 
царква. Полацк. 

12 стагоддзе

47 Касцёл Святога 
Казіміра. Ліпнішкі. 

1927
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48 Палацавы комплекс. Ружаны. 17–18  стагоддзі

49

Касцёл Святога Францыска Ксаверыя. Гродна. 18 стагоддзе
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Архітэктары Старажытнай Грэцыі і Старажыт-
нага Егіпта ў сваіх работах трымаліся прырод-
ных формаў. Яны лічылі, што калі пры ўзвядзенні 
будынкаў выкарыстоўваць прыродныя формы як 
узоры, то пабудовы будуць трывалымі і даўгавеч-
нымі. 

Вялікі тэарэтык старажытнасці Вітрувій адзна-
чаў, што ад прыроды прапорцыі чалавека ідэаль-
ныя. У сувязі з гэтым і часткі будынкаў павінны 
быць прапарцыйнымі. Ён меркаваў, што любы  бу-
дынак трэба ўзводзіць з улікам карысці, трываласці, 
прыгажосці. 

Даследаванне прыродных формаў дапамагае 
сучасным архітэктарам ствараць новыя архітэк-
турныя формы. 

50 Оперны тэатр. Сідней (Аўстралія). 1973

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 46–50. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.
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2. Велічна выглядае паўразбураны Ружанскі 
палацавы комплекс (іл. 48). Ён уражвае нас сваёй 
мастацкай дасканаласцю. Падумайце, што можна 
зрабіць, каб захаваць палац ад разбурэння. Што вы 
можаце зрабіць для таго, каб захаваць архітэктур-
ныя помнікі сваёй мясцовасці?

 1. Якія выразныя сродкі архітэктуры вы веда-
еце? 

2. Для чаго прызначаны сучасныя будаўнічыя 
аб'екты? 

3. Як вы думаеце, чаму новыя будынкі праек-
туюцца ў адпаведнасці з сучаснымі тэхнічнымі 
магчымасцямі? 

4. Чаму любы будынак трэба ўзводзіць з улікам 
карысці, трываласці, прыгажосці? 

5. Ці выкарыстоўваюць сучасныя архітэктары 
прыродныя формы пры стварэнні новых архітэк-
турных формаў? Прывядзіце прыклады. 

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. 

Прыгажосць і вытанчанасць прадметаў побыту

З даўніх часоў людзям падабаецца ўпрыгож-
ваць сябе і сваё жыллё. Так з'явіліся размалява-
ныя лыжкі і куфары, пісанкі і выцінанкі. А якімі 
ўзорамі і арнаментамі ўпрыгожвалі ручнікі і адзен-
не! 

У творах народнага дэкаратыўнага мастацтва 
форма прадметаў дасканалая і выразная, дэкор зро-
блены з асаблівай стараннасцю. Гэтае мастацтва 
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ўсім зразумелае і ўсімі любімае. Яно нясе ў сабе цяп-
ло рук майстра і яго разуменне прыгажосці.

Народныя майстры вельмі ўважліва падбіралі 
форму для сваіх вырабаў. Паводле ўдалых узораў  
стваралі новыя прадметы. Іх упрыгожвалі разьбой 
або роспісам. З пакалення ў пакаленне перадаваліся 
веды пра ідэальныя прапорцыі і схемы ўзораў пры-
гожых вырабаў. Выкарыстоўваючы досвед старых 
майстроў, маладыя майстры ўдасканальвалі форму 
і дэкор прадметаў побыту. Так з'явіліся новыя спо-
сабы апрацоўкі матэрыялаў, адточваліся прыёмы 
дэкарыравання. 

Захапляюць прыгажосць і вытанчанасць вырабаў 
сучасных майстроў дэкаратыўна-прыкладнога ма-
стацтва. 

Выразнымі сродкамі дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва з'яўляюцца: форма, колер, дэкор.

51

Посуд. Добрушскі фарфоравы завод. 20 стагоддзе
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52

Слуцкі пояс (фрагмент). 18 стагоддзе

53        Ручнік. 1920-я 54  Вольга Мі ргарад. Конь

 Разгледзьце ілюстрацыі 51–54. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.
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3. МАЙСТЭРСТВА СТВАРЭННЯ 
МАСТАЦКІХ ВОБРАЗАЎ 

Шматаблічны свет мастацкіх вобразаў 

Віды выяў

У мастацкай практыцы вылучаюць некалькі 
відаў выяў. Гэта лінейныя (іл. 1), контурныя (іл. 2), 
сілуэтныя (іл. 3, а, б), умоўна-плоскасныя (іл. 4) і 
аб'ёмныя (іл. 5) выявы і кампазіцыі.

1 2
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3 а б

4 5
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Віды мастацкіх вобразаў

У выяўленчым мастацтве вылучаюць некалькі 
відаў мастацкіх вобразаў. Яны ствараюцца ў рэалі-
стычнай (іл. 6), дэкаратыўнай (іл. 7), фантазійнай 
(іл. 8) і абстрактнай (іл. 9) манеры. Відам мастац-
кага вобраза вызначаецца характар адлюстравання 
аб'ектаў і іх тонавае (колеравае) вырашэнне. 

6 7

8 9
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Жывапіснае вырашэнне рэалістычнага вобраза

10 11

Графічнае вырашэнне рэалістычнага вобраза

 

12 13
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Жывапіснае вырашэнне дэкаратыўнага вобраза

14 15

Графічнае вырашэнне дэкаратыўнага вобраза

16 17
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Жывапіснае вырашэнне фантазійнага вобраза

 

18 19

Графічнае вырашэнне фантазійнага вобраза

20 21
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Паслядоўнасць адлюстравання жывёл

Перад тым як пачаць маляваць жывёлу, трэба  
вывучыць яе форму, прапорцыі і будову. Можна 
скарыстацца любой энцыклапедычнай літарату-
рай. Аналізуючы фотаздымкі жывёлы, суадня- 
сіце часткі цела з агульнай масай. Потым звярніце 
ўвагу на форму і будову частак цела. Калі вывучы-
це будову і прапорцыі жывёлы, прыступайце да 
выканання малюнка. Пры выкананні кампазіцыі 
кіруйцеся рэкамендацыямі:

1. Падумайце, у якой мастацкай тэхніцы вы 
хацелі б выканаць выяву жывёлы. (Напрыклад, 
выбіраем гуаш.)

2. Вызначце сюжэтную лінію кампазіцыі. (На-
прыклад, вавёрка робіць нейкія дзеянні.)

3. Вызначце, які від выявы дапаможа стварыць 
выразны вобраз жывёлы. (Напрыклад, выбіраем 
умоўна-плоскасную выяву.)

4. Вызначце, які мастацкі вобраз жывёлы вы хо-
чаце стварыць. Веданне асаблівасцей выбранага віду 
выявы дапаможа ў стварэнні дэкаратыўнага вобраза 
вавёркі.

5. Выберыце становішча фармату для работы. 
Сюжэт будучай кампазіцыі дапаможа вызначыць 
становішча фармату. Калі ўзніклі цяжкасці ў выба-
ры становішча фармату, можна выканаць некалькі 
эскізаў. Так лягчэй будзе знайсці пластычнае выра-
шэнне вобраза (іл. 22, 23) і зрабіць канчатковы вы-
бар.
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22 23

24 25
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6. Выберыце велічыню малюнка ў адносінах да 
формату. Памятайце пра тое, што малюнак павінен  
быць суразмерным карціннай плоскасці. Яго не 
варта выконваць буйным або вельмі дробным.  
У першым выпадку выява будзе прыгнятаць фармат 
(іл. 24), а ў другім – наадварот (іл. 25).

7. Панамячайце лёгкімі лініямі месца малюн-
ка на фармаце. Памятайце пра тое, што рухомыя 
аб'екты не размяшчаюцца ў цэнтры фармату. Вы-
яву трэба перамясціць у супрацьлеглы руху бок. 
Гэта значыць, што перад аб'ектам павінна заставац-
ца больш свабоднай прасторы аркуша, чым па-за ім 
(іл. 26, а).

8. Пазначце ўмоўнымі масамі прапорцыі цела 
жывёлы: тулава, галаву і лапкі (іл. 26, а).

9. Удакладніце прапорцыі жывёлы, супастаў-
ляючы розныя часткі малюнка (ил. 26, б, в).

10. Прадумайце колеравае вырашэнне вобраза. 
Вызначце мінімальную колькасць колераў. 

11. Выканайце выяву ў колеры. Памятайце пра 
тое, што колеры трэба падбіраць у адпаведнасці з ха-
рактарам вобраза (іл. 26, г). На аснове рэалістычнай 
умоўна-плоскаснай выявы вавёркі можна стварыць 
дэкаратыўны вобраз жывёлы (іл. 27, 28).
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а б

в г

26

27 28
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 1. Разгледзьце ілюстрацыі 1–21. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Стварыце дэкаратыўны або фантазійны вобраз 
жывёлы (птушкі). У малюнку перадайце настрой і 
характар жывёлы (птушкі).

 1. Якія віды выяў вы ведаеце?
2. Якую з пададзеных ілюстрацый можна аднес-

ці да аб'ёмнай (контурнай, лінейнай, умоўна-плос-
каснай, сілуэтнай) выявы аб'екта (іл. 1–5)?

3. На якіх ілюстрацыях пададзены рэалістычныя 
вобразы жывёл? Фантазійныя? 

4. Параўнайце контурную і сілуэтную выявы 
аб'екта (іл. 2, 3, а). У чым іх адрозненне? 

5. Параўнайце ўмоўна-плоскасную і лінейную 
выявы дрэва. У чым іх адрозненне?

6. Ці будзе пазнавальны фантазійны вобраз жы-
вёлы, калі ён пададзены контурным малюнкам? 
Чаму вы зрабілі такую выснову?

7. Ці будзе пазнавальны фантазійны вобраз жы-
вёлы, калі ён пададзены сілуэтным малюнкам? Чаму 
вы зрабілі такую выснову?

8. У якой частцы фармату варта размясціць выя-
ву аб'екта, каб перадаць яго рух?

9. У якой частцы фармату варта размясціць выя-
ву птушкі, каб стварыць уражанне ўзлёту?
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Загадкавы свет кропак, ліній і плям

Выяўленне прадметаў 
Перад тым як пачаць выяўляць прадмет, трэба 

вывучыць яго форму і вызначыць канструкцый-
ныя асаблівасці. Калі форма прадмета нагадвае геа-
метрычнае цела, выявіць яго даволі проста. Важна 
вызначыць, як на яго паверхні размяркоўваецца 
святло. Аб'ём прадмета мадэлюецца з улікам свят-
лоценявых зон (іл. 29–32). 

29 30

31 32
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Дзівосны свет кампазіцыі 

Выразныя сродкі кампазіцыі
Каб малюнак быў выразным, яго неабходна 

правільна скампанаваць. Тут варта ўлічваць законы 
кампазіцыі. Таксама трэба браць пад увагу абрысы 
прадмета. Выявы не ўсіх прадметаў можна размяш-
чаць у цэнтры аркуша. Калі аб'ект больш масіўны ў 
ніжняй частцы (трохвугольнік, конус, піраміда), яго 
можна размясціць у цэнтры фармату. Больш лёгкая 
верхняя частка аб'екта не патрабуе шмат свабоднай 
прасторы аркуша. 

33 а б

Параўнайце абодва малюнкі (іл. 33, а, б). 
Звярніце ўвагу на асаблівасці кампаноўкі геаме-
трычнага цела на двух фарматах. На ілюстрацыі 
33, а выява цыліндра мае няўстойлівае становішча. 
А на ілюстрацыі 33, б – знаходзіцца ва ўстойлівым 
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становішчы ў рамках фармату. Разгледзім яшчэ 
прыклад.

а б

34

Кампазіцыйнае размяшчэнне выявы піраміды 
ў цэнтры фармату абгрунтаванае (іл. 34, а). Пры 
перамяшчэнні выявы да ніжняга краю аркуша 
(іл. 34, б) вызвалілася верхняя частка фармату. Такое 
размяшчэнне абъекта ў кампазіцыі немэтазгоднае. 

Пры вызначэнні месца размяшчэння выявы 
кіруюцца важным кампазіцыйным правілам (за-
конам). Яго сутнасць заключаецца ў наступным. 
Самае галоўнае ў кампазіцыі павінна знаходзіцца 
ў зоне найлепшага ўспрымання. Наш зрок не ад-
нолькава выразна ўспрымае розныя часткі фарма-
ту. На карціннай плоскасці цэнтр зоны найлепша-
га ўспрымання знаходзіцца крыху вышэй за цэнтр 
фармату (іл. 35).Правообладатель Адукацыя i выхаванне
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35

Але ці заўсёды мэтазгодна размяшчаць выявы ў 
гэтай зоне? Звернемся да прыкладаў.

а б

36
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На фармаце 36, а збан успрымаецца павіслым 
у паветры. Кампазіцыя на фармаце 36, б здаецца 
ўраўнаважанай і ўстойлівай, хоць выява збана ссу-
нутая да ніжняга краю аркуша. Збан не размяшча-
ецца ў цэнтры «знакамітай» зоны, але кампазіцыя 
ўспрымаецца ўраўнаважанай.

Калі нейкі бок (частка) прадмета больш лёг-
кая, тады яго выява кампануецца з улікам гэтай 
асаблівасці (іл. 37, а, б).

а б

37

Каб не ўзнікала пачуцця незадаволенасці сваёй 
работай, трэба вывучыць законы кампазіцыі. Але 
да іх выкарыстання заўсёды варта падыходзіць 
творча.
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Графічнае вырашэнне нацюрморта

а

б

38
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38
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Графічнае вырашэнне дэкаратыўнага нацюр-
морта 

39 40

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 33–39. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Выканайце кампаноўку вядра, каструлі, 
вазы, форма якіх нагадвае ўсечаны конус. Патлу-
мачце асаблівасці кампаноўкі гэтых прадметаў. 

3. Сфармулюйце правіла, карыстанне якім 
дазволіць не зрабіць кампазіцыйных памылак.

4. Раскажыце пра паслядоўнасць выканання вы-
явы нацюрморта (іл. 38, а–г).
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5. Параўнайце рэалістычную і дэкаратыўную 
выявы нацюрморта (іл. 38, г, 39, 40). У чым іх адроз-
ненне? 

 1. Як называюцца геаметрычныя целы, пада-
дзеныя на ілюстрацыях 29–34?

2. Што трэба ўлічваць пры выбары становішча 
аркуша для выканання работы?

3. Як правільна размясціць на аркушы ляжачую 
піраміду (конус)? Выканайце накід.

4. Як размяркоўваюцца святлоценявыя зоны 
на збане, чайніку? Ці ёсць заканамернасць у 
размяшчэнні святлоценявых зон на збане (чайніку) 
і геаметрычных целах? Абгрунтуйце свой адказ.

Прывабны свет святла, блікаў і ценяў 

Мадэляванне аб'ёму прадметаў з дапамогай свят-
лаценю

41 а

Схема размяшчэння святлоценявых зон
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41

42 43
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Размяшчэнне нацюрморта на карціннай 
плоскасці

а б

44

а б

45
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Залежнасць колеру прадметаў ад асвятлення

46

а б

47

а б

48
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Вылучэнне кампазіцыйнага цэнтра нацюрморта 
асвятленнем

49

Ві лем ван Алст. Нацюрморт з садавінай. 1677

50

Мартырос Сар'ян. Усходнія кветкі. 1916
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Жывапіснае вырашэнне дэкаратыўнага на-
цюрморта 

51 52

53 54

Паслядоўнасць выканання нацюрморта з натуры
Выкананне лінейнага малюнка
1. Параўнайце вышыню ўсёй групы прадме- 

таў з яе даўжынёй. Калі вышыня нацюрморта боль-
шая за шырыню, то аркуш паперы размясціце  
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вертыкальна. Калі шырыня большая за вышыню – 
гарызантальна.

2. Вызначце велічыню групы аб'ектаў і мес-
ца кожнага з іх на фармаце. Пабудуйце форму 
прадметаў або іх асобных частак у выглядзе геаме-
трычных целаў (іл. 55, а).

3. Удакладніце форму, прапорцыі, канструкцыю 
прадметаў нацюрморта. Лінейную выяву выконвай-
це лёгкімі тонкімі лініямі (іл. 55, б).

4. Панамячайце межы святлаценю (блік, святло, 
паўцень, цень, рэфлекс, падаючы цень). Яны дапа-
могуць выявіць аб'ём прадметаў.

Памятайце пра тое, што нельга выкарыстоўваць 
ласцік. Ён можа пашкодзіць верхні слой паперы, і 
тады фарба будзе дрэнна класціся на яе.

Выкананне кампазіцыі ў колеры
1. Складзіце на палітры колеры, неабходныя для 

каларыстычнага вырашэння кампазіцыі. 
2. Прамалюйце асветленыя, паўценявыя і ценя-

выя зоны прадметаў нацюрморта (іл. 55, в).
3. Удакладніце колер і танальныя адносіны 

аб'ектаў выяўлення ў асветленай, паўценявой і це-
нявой зонах (частках). Памятайце, што на колер 
рэфлексаў уплывае колер драпіровак і аб'ектаў, якія 
знаходзяцца побач.

4. Удакладніце колер падаючых ценяў.
5. Дайце рабоце высахнуць. Удакладніце тонкім 

пэндзлем колер дробных дэталяў прадметаў. 
Падкрэсліце больш цёмнай лініяй асновы аб'ектаў, 
якія знаходзяцца на першым плане (іл. 55, г). 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне
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 Разгледзьце ілюстрацыі 51–55. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

 1. Што такое нацюрморт?
2. Якая схема кампазіцыйнага размяшчэння 

прадметаў нацюрморта падаецца вам больш даска-
налай (іл. 51–54)? Чаму?

3. На якіх ілюстрацыях прадметы размешчаны 
з улікам кампазіцыйнай узаемасувязі (іл. 51–55)? 
Чаму вы зрабілі такую выснову? 

4. На якіх ілюстрацыях прадметы нацюрморта 
выглядаюць больш аб'ёмнымі (іл. 51–54)? Чаму?

5. Як вы разумееце выраз «лакальны колер прад-
мета (аб'екта)»?

Выяўленне пейзажа

Перадача глыбіні прасторы

а б

56                 Схема колеравага вырашэння пейзажа
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



94 95

Перадача стану і настрою прыроды

а

б

57
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Каларыт пейзажа

58

Цёплы каларыт

59

Халодны каларыт
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60

Змяшаны каларыт

Графічнае рэалістычнае і дэкаратыўнае адлю-
страванне пейзажа

61

Віктар Дуві даў. Збіраюць сена. 1972
Правообладатель Адукацыя i выхаванне
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Жывапіснае фантазійнае адлюстраванне пейзажа

63
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Сілуэтнае вырашэнне пейзажа

64                           

Паслядоўнасць выканання пейзажа
Выкананне лінейнага малюнка
1. Прадумайце матыў пейзажа. Вызначце стан і 

настрой прыроды, размясціце лінію гарызонту. 
2. Выканайце алоўкам накід кампазіцыі, вы-

значце колькасць аб'ектаў і кампазіцыйных пла-
наў.

3. Выберыце фармат і размясціце яго ў адпавед-
насці з кампазіцыйнай задумай.

4. Нанясіце тонкімі лініямі агульныя абрысы 
асноўных элементаў кампазіцыі (іл. 65, а).

5. Удакладніце велічыню кожнага элемента  
пейзажа ў залежнасі ад яго кампазіцыйнага  

Правообладатель Адукацыя i выхаванне
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размяшчэння (чым далей аб'ект ад пярэдняга пла-
на, тым яго памер меншы).

6. Удакладніце форму і прапорцыі аб'ектаў выяў-
лення. 

7. Панамячайце на аб'ектах межы святлоценя-
вых градацый (блік, святло, паўцень, уласны цень, 
рэфлекс, падаючы цень).

Выкананне кампазіцыі ў колеры
1. Вызначце колеравае вырашэнне кампазіцыі 

(цёплы, халодны каларыт). 
2. Нанясіце адпаведны колер на зоны кампазіцыі, 

якія адведзены для адлюстравання неба, лесу, 
пабудоў, дрэў. Неба пачынаюць пакрываць фарбай 
зверху і паступова спускаюцца ўніз. У верхняй част-
цы кампазіцыі неба па колеры халоднае, а па тоне 
цёмнае. Бліжэй да лініі гарызонту неба мяняе свой 
колер. Яно робіцца больш цёплым па колеры і больш 
светлым па тоне (іл. 65, б, в).

3. Удакладніце танальныя адносіны і колер усіх 
элементаў пейзажа (іл. 65, г).

4. Дайце рабоце высахнуць. Намалюйце тонкім 
пэндзлем дробныя дэталі (птушкі на небе, кусцікі на 
першым плане) кампазіцыі.
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 1. Разгледзьце ілюстрацыі 56–65. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Вызначце, як мастак адлюстроўвае аб'екты 
пейзажа (зямлю, траву, дрэвы, дамы і г. д.) на пер-
шым, другім, трэцім планах (іл. 57–60, 65).
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3. Прасачыце, як колер травы, дрэў, вады, снегу 
мяняецца ў залежнасці ад таго, дзе яны размешча-
ны – на пярэднім, сярэднім або дальнім планах пей-
зажа (іл. 57–60, 65).

 1. Якія сродкі мастацкай выразнасці выкарыс-
тоўвае мастак, каб перадаць стан прыроды (іл. 57,  
а, б)?

2. Як мяняецца колер аб'ектаў пейзажа на дру-
гім, трэцім планах адносна аб'ектаў на першым пла-
не (іл. 56)?

Выяўленне сюжэтна-тэматычных  
кампазіцый

Прапорцыі дзіцячай фігуры

66
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Прапорцыі фігуры дарослага чалавека 

а

67 б
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Адлюстраванне чалавека падчас руху 

а

б

68
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Графічнае рэалістычнае адлюстраванне чалавека

Акадэмічны малюнак

71
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Графічнае адлюстраванне казачных персанажаў 
у дэкаратыўнай манеры

72 73

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 66–73. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Раскажыце пра асаблівасці адлюстравання 
чалавека ў рэалістычнай і дэкаратыўнай манеры 
(іл. 72, 73). 

3. Назавіце асноўныя прапорцыі фігуры даросла-
га чалавека (іл. 67, а, б).

4. Раскажыце пра асаблівасці адлюстравання ча-
лавека падчас руху (іл. 68–70).

5. Раскажыце пра асаблівасці адлюстраван-
ня казачных персанажаў. Якія выразныя сродкі 
выкарыстаў мастак для перадачы характару герояў 
(іл. 72, 73)?
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Вылучэнне галоўнага ў кампазіцыі

74

75
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Паслядоўнасць выканання сюжэтна-тэматычнай 
кампазіцыі

Выкананне лінейнага малюнка 
1. Выберыце памер і форму аркуша згодна з 

кампазіцыйнай задумай (можна выкарыстоўваць 
нетрадыцыйныя прапорцыі фармату).

2. Вызначце велічыню галоўных і другасных 
элементаў кампазіцыі. Памятайце, што галоўныя 
элементы па памеры большыя, чым другасныя, і ім 
адводзіцца цэнтральная частка фармату (іл. 76).

3. Удакладніце асноўныя прапорцыі кожнага 
аб'екта кампазіцыі і іх прапорцыі адносна адзін ад-
наго (іл. 76, а, б).

Выкананне кампазіцыі ў колеры
1. Вызначце колеравае вырашэнне кампазіцыі 

(цёплы, халодны або змяшаны каларыт).
2. Складзіце на палітры фарбы, неабходныя для 

выканання кампазіцыі ў колеры. 
3. Прамалюйце асветленыя, паўценявыя і ценя-

выя часткі фігур кампазіцыі.
4. Вызначце колер блікаў і рэфлексаў, прама-

люйце іх.
5. Удакладніце колер падаючых ценяў (ил. 76, в).
6. Дайце рабоце высахнуць. Прамалюйце васко-

вымі крэйдамі дэталі адзення персанажаў, блікі 
аб'ектаў, якія знаходзяцца на першым плане. Не 
забывайце пра стылёвае адзінства кампазіцыі (усе 
аб'екты павінны адпавядаць выбранай манеры 
выяўлення) (іл. 76, г).
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 Разгледзьце ілюстрацыі 74–76. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

 1. Як мастакі вылучаюць галоўнае ў сваім тво-
ры (іл. 74, 75)?

2. У якой частцы фармату трэба размясціць вы-
яву самалёта, каб стварыць уражанне яго ўзлёту 
(прызямлення)?

3. Як мяняецца велічыня і колер аб'ектаў выяў-
лення ў залежнасці ад таго, на якіх прасторавых 
планах яны знаходзяцца?

4. Якія фарбы павінны пераважаць у карціне, 
калі мастак перадае радасны настрой? Сумны?

Таямнічы свет формаў, пластыкі і аб'ёму

Спосабы лепкі аб'ектаў 

а б в г

77
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Паслядоўнасць выканання рэльефнай кампазі-
цыі

1. Прадумайце кампазіцыйнае вырашэнне рэлье-
фу. Вызначце, якія прадметы ўвесці ў кампазіцыю, 
каб раскрыць тэму.
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2. Вызначце колькасць і велічыню аб'ектаў 
кампазіцыі.

3. Вызначце вышыню рэльефу кожнага з 
прадметаў кампазіцыі. Памятайце, што вышыня 
рэльефу прадметаў, якія знаходзяцца на пярэднім 
плане, большая. Аб'екты, размешчаныя на другім і 
трэцім планах, выяўляюцца больш плоскімі.

4. Вызначце, якія геаметрычныя целы можна 
ўзяць за аснову для лепкі аб'ектаў кампазіцыі. Па-
мятайце, што рэльеф павінен быць рознавысокі. 
Увядзіце ў кампазіцыю палоўкі прадметаў розных 
памераў.

а б

в г

80
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Паслядоўнасць лепкі аб'ёмных аб'ектаў

Паслядоўнасць лепкі птушак

а б

в г

81
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Паслядоўнасць лепкі жывёл

а                         б                         в                              г

82

Паслядоўнасць лепкі чалавека

  
а                         б                         в                 г

83
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Паслядоўнасць выканання аб'ёмнай скульптур-
най кампазіцыі 

1. Вызначце тэму кампазіцыі. 
2. Вызначце знешні выгляд персанажаў кампа-

зіцыі і характар іх пластычнага вырашэння.
3. Вызначце велічыню (памер) аб'ектаў скуль-

птурнай кампазіцыі.
4. Вызначце анатамічныя асаблівасці персана-

жаў (будова частак цела).
5. Вызначце геаметрычныя целы, якія можна 

ўзяць за аснову для лепкі аб'ектаў.
6. Вылепіце часткі аб'ектаў (іл. 84, а, б).
7. Спалучыце вылепленыя часткі аб'ектаў (іл. 84,  

а, б).
8. Удакладніце прапорцыі аб'ектаў кампазіцыі 

адносна адзін да аднаго. 
9. Дадайце дробныя дэталі (вочы, вушы і інш.).

10. Зрабіце аб'ёмна-прасторавую кампазіцыю з 
вылепленых аб'ектаў (іл. 84, в). 

а

84
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 1. Разгледзьце ілюстрацыі 77–84. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Стварыце рэалістычную скульптурную выяву  
сваёй любімай жывёлы.

3. Стварыце рэльефныя выявы сваіх любімых ца-
цак.
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 1. Чым адрозніваецца рэльефная скульптур-
ная выява аб'екта ад аб'ёмнай? 

2. Якія матэрыялы і інструменты выкарыс-
тоўваюць скульптары? 

3. Якія матэрыялы выкарыстаны, калі пра тво-
ры мы можам сказаць: «Гэтая скульптура адлітая 
з …, гэтая – выразаная з …, гэтая – высечаная з …, 
гэтая – вылепленая з …»? 

Чароўны свет колеру, узораў і арнаментаў 

Стылізацыя прыродных формаў

а б в

г          д

85
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Віды арнаментаў 

Стужкавы арнамент

а

б

86                Геаметрычны арнамент

а

б

87                Раслінны арнамент

а  

88
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88                 Зааморфны арнамент

  

89              Антрапаморфны арнамент

 

90                  Змяшаны арнамент
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Сеткавы арнамент

     

     

     

91

Замкнуты арнамент

92 93
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Выбар велічыні дэкору

94 95

Стварэнне кампазіцый дэкаратыўна-прыклад-
нога характару

а б

96      Краявая і цэнтравая кампазіцыйныя схемы
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97    Гарманічнае запаўненне плоскасці выявай

Варыянты кампазіцыйнага размяшчэння дэкору 
на прадметах рознай формы

98 99
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Паслядоўнасць выканання роспісу

а б

в г

102

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 85–102. Выканай-
це заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Прыдумайце геаметрычны (раслінны) арна-
мент для афармлення скарбонкі або пенала для 
алоўкаў.
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 1. На якім эскізе велічыня дэкору гарманічна 
падыходзіць да памеру кухоннай дошкі (іл. 94, 95)?

2. Як размясціць дэкор на круглых, авальных, 
прамавугольных, квадратных прадметах побыту, 
каб падкрэсліць іх форму (іл. 98–101)? 

Захапляльны свет цацак і сувеніраў 

Прыёмы трансфармацыі паперы

а б в

Згінанне Скручванне Выгінанне

г д е

Складванне Гафрыраванне Змінанне

103
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Аб'ёмныя цацкі з палосак паперы

Аб'ёмная цацка «Мышка»

104 а
Выкрайкі асноўных дэталяў
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Паслядоўнасць выканання цацкі
Правообладатель Адукацыя i выхаванне
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Аб'ёмная цацка «Важаня»

105 а

Выкрайкі асноўных дэталяў
Правообладатель Адукацыя i выхаванне
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Паслядоўнасць выканання цацкі

105
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Аб'ёмныя цацкі з каляровай паперы

Аб'ёмная цацка «Дзед Мароз»

106 а
Выкрайкі асноўных дэталяў
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Паслядоўнасць выканання цацкі

106
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



136 137

Аб'ёмная цацка «Кароўка»

а

Выкрайкі асноўных дэталяў

107 б вПравообладатель Адукацыя i выхаванне



138 139

г д

Паслядоўнасць выканання цацкі

107

 Разгледзьце ілюстрацыі 104–107. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

 1. Якія прыёмы трансфармацыі паперы вы ве-
даеце?

2. Якія геаметрычныя фігуры былі ўзятыя за ас-
нову канструкцыі цацак (іл. 104, 106, 107)?

3. Як вы лічыце, чаму перад зборкай усіх дэталяў 
цацак у адно цэлае ім трэба надаць форму асновы 
(выканаць трансфармацыю паперы)?

4. Як вы лічыце, што надае вобразам цацак 
асаблівую прывабнасць? Прывядзіце прыклады.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



138 139

4. СВЕТ МАСТАЦКІХ ТЭХНІК

Вучымся выконваць графічную кампазіцыю

а                                                       б

в

1

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



140 141

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 1, а–в. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Прааналізуйце этапы выканання графічнай 
кампазіцыі. Выканайце кампазіцыю паводле ўлас- 
най задумы або прапанаваную настаўнікам. Кіруй-
цеся правіламі паэтапнага стварэння кампазіцыі 
(іл. 1, а–в).

 1. Якія матэрыялы і прыстасаванні выкарыс-
тоўваюцца пры выкананні кампазіцыі графічнымі 
сродкамі?

2. Якія выразныя сродкі графікі вы ведаеце?

Вучымся выконваць жывапісную карціну

2 а

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



140 141

б

2 в

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



142 143

2 г

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 2, а–г. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Прааналізуйце этапы выканання жывапіс-
най кампазіцыі. Выканайце сюжэтна-тэматычную 
кампазіцыю паводле ўласнай задумы або прапана-
ваную настаўнікам. Кіруйцеся правіламі паэтап-
нага стварэння кампазіцыі (ил. 2, а–г). 

 1. Якія матэрыялы і прыстасаванні выкарыс-
тоўваюцца пры выкананні кампазіцыі жывапіснымі 
сродкамі?

2. Якія выразныя сродкі жывапісу вы ведаеце?

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



142 143

Вучымся выконваць прадметную аплікацыю

а б

в г

3              

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



144 145

Вучымся выконваць дэкаратыўную аплікацыю

а б

в г

4             

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



144 145

Вучымся выконваць сюжэтную аплікацыю

а б

в г

5              

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



146 147

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 3–5. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Прааналізуйце этапы выканання  кампазіцыі. 
Выканайце кампазіцыю паводле ўласнай заду-
мы або прапанаваную настаўнікам. Кіруйцеся 
правіламі паэтапнага стварэння аплікацыі (іл. 3, 
а–г, 4, а–г, 5, а–г)

3. Раскажыце пра асаблівасці выканання прад-
метнай, дэкаратыўнай, сюжэтнай аплікацыі.

 1. Якія матэрыялы і прыстасаванні выкарыс-
тоўваюцца пры выкананні аплікацыі?

2. Якія колеры трэба падабраць для фону і 
дэталяў, каб аплікацыя была выразная?

Вучымся выконваць сіметрычную выцінанку

а б в

6

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



146 147

г

6

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 6, а–г. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Прааналізуйце этапы выканання сіметрыч- 
най выцінанкі. Выканайце кампазіцыю паводле 
ўласнай задумы. Кіруйцеся правіламі паэтапнага 
стварэння выцінанкі (іл. 6, а–г).

3. Раскажыце пра кампазіцыйныя асаблівасці 
сіметрычнай выцінанкі.

 1. Якія выразныя сродкі выцінанкі вы ведае-
це?

2. Як складваецца аркуш паперы для выканан-
ня сіметрычнай выцінанкі?

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



148 149

Вучымся выконваць рапортную выцінанку

а б в

г

7

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 7, а–г. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



148 149

2. Прааналізуйце этапы выканання рапортнай 
выцінанкі. Выканайце кампазіцыю паводле ўласнай 
задумы або прапанаваную настаўнікам. Кіруйцеся 
правіламі паэтапнага стварэння выцінанкі (іл. 7, 
а–г).

3. Раскажыце пра асаблівасці выканання рапор-
тнай выцінанкі.

 1. Якія матэрыялы, прыстасаванні і інструмен-
ты выкарыстоўваюцца пры выкананні рапортнай 
выцінанкі?

2. Як складваецца аркуш паперы для выканання 
рапортнай выцінанкі? 

Вучымся выконваць разеткавую выцінанку

а б

8

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



150 151

 в                    г                       д

8           

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 8, а–д. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Прааналізуйце этапы выканання разетка-
вай выцінанкі. Выканайце кампазіцыю паводле 
ўласнай задумы. Кіруйцеся правіламі паэтапнага 
стварэння выцінанкі (іл. 8, а–д).

3. Раскажыце пра асаблівасці выканання разет-
кавай выцінанкі.

 1. Якія матэрыялы, прыстасаванні і інстру-
менты выкарыстоўваюцца пры выкананні разетка-
вай выцінанкі?

2. Як складваецца аркуш паперы для выканання 
разеткавай выцінанкі? 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



150 151

Вучымся выконваць манатыпію

а

б

9           

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 8, а, б. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Прааналізуйце пададзеныя кампазіцыі (іл. 9, 
а, б). Выканайце манатыпію паводле ўласнай заду-
мы.

3. Раскажыце пра асаблівасці выканання мана-
тыпіі.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



152 153

 Якія матэрыялы і прыстасаванні выкарыстоў-
ваюць мастакі пры выкананні кампазіцыі ў тэхніцы 
манатыпія? 

Вучымся выконваць рэльефную кампазіцыю з 
паперы (партрэт)

10 а                 Выкрайкі асноўных дэталяў
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



152 153

б в

г

Паслядоўнасць 
выканання партрэта 

11

10

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



154 155

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 10, 11. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Прааналізуйце этапы выканання партрэта. 
Выканайце кампазіцыю паводле ўласнай задумы.

3. Вызначце, на якой ілюстрацыі пададзе-
ны партрэт Мальвіны, а на якой – Марфушанькі  
(іл. 10, 11). Абгрунтуйце свой адказ.

Вучымся выконваць рэльефную кампазіцыю з 
паперы (пано «Кветкі»)

12 а

Выкрайкі асноўных дэталяў

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



154 155

б в

г

           12    Паслядоўнасць выканання пано

 Разгледзьце ілюстрацыі 12, а–г. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



156 157

Вучымся выконваць рэльефную кампазіцыю з 
паперы (пейзаж)

а

б

13

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



156 157

в

Паслядоўнасць выканання рэльефнай кампазіцыі

13          

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 13, а–в. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Раскажыце пра асаблівасці выканання пейза-
жа ў тэхніцы аб'ёмная паперапластыка.

 1. Якія матэрыялы, прыстасаванні і інстру- 
менты выкарыстоўваюцца пры выкананні кампазі-
цыі ў тэхніцы папяровая пластыка?

2. Якія прыёмы трансфармацыі паперы выкарыс-
тоўваюцца пры выкананні кампазіцыі ў тэхніцы 
аб'ёмная паперапластыка (іл. 12, 13)?

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



158 159

Вучымся выконваць навагоднія цацкі і паштоўкі 
з паперы

14 

      

15                
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



158 159

Вучымся выконваць аб'ёмныя канструкцыі з па-
перы

Аб'ёмная канструкцыя «Кветкавы шар»

а     б

в     г

Паслядоўнасць выканання аб'ёмнай канструкцыі

16                      

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



160 161

Вучымся выконваць аб'ёмныя цацкі з паперы

Аб'ёмная цацка «Гарманіст»

17 а

Выкрайкі асноўных дэталяў
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



160 161

б в

г д

Паслядоўнасць выканання цацкі

17                
Правообладатель Адукацыя i выхаванне



162 163

18 а                   Выкрайкі асноўных дэталяў

Аб'ёмная цацка «Кветачніца»

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



162 163

б в

г д

18

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



164 165

е ж

Паслядоўнасць выканання цацкі

18                       

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 14–18. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Прааналізуйце этапы выканання вырабаў. 
Зрабіце цацкі, падвескі, паштоўкі паводле ўласнай 
задумы. Кіруйцеся правіламі паэтапнага стварэння 
вырабаў.

3. Раскажыце пра асаблівасці выканання аб'ём-
ных цацак і паштовак з паперы.

 1. Якія прыёмы трансфармацыі паперы вы ве-
даеце?

2. Якія матэрыялы, прыстасаванні і інструменты 
выкарыстоўваюцца пры стварэнні аб'ёмнай цацкі з 
паперы?

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



164 165

Вучымся выконваць рэльефную кампазіцыю з 
каляровага пластыліну

а б

в г

19                  

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 19, а–г. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Прааналізуйце этапы выканання рэльефу. Вы-
канайце кампазіцыю паводле ўласнай задумы.

3. Раскажыце пра тэхналагічныя асаблівасці 
выканання рэльефнай кампазіцыі з каляровага 
пластыліну. 

 Якія матэрыялы, прыстасаванні і інструменты 
выкарыстоўваюцца пры выкананні скульптурнага 
рэльефу? Правообладатель Адукацыя i выхаванне



166 167

Вучымся выконваць кампазіцыю ў тэхніцы тра-
фарэт

а б

в г

20           

 Разгледзьце ілюстрацыі 20, а–г. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



166 167

 Якія матэрыялы, прыстасаванні і інструменты 
выкарыстоўваюцца пры выкананні кампазіцыі ў 
тэхніцы трафарэт?

Вучымся выконваць кампазіцыю з прыроднага 
матэрыялу (фларыстыка)

а б в

21                         

 1. Разгледзьце ілюстрацыі 21, а–в. Выканайце 
заданні паводле ўмоўных абазначэнняў.

2. Прааналізуйце этапы выканання кампазіцыі. 
Выканайце кампазіцыю паводле ўласнай задумы.

 Якія матэрыялы, прыстасаванні і інструменты 
выкарыстоўваюцца пры стварэнні вобразаў з пры-
роднага матэрыялу?

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



168 169

5. СЛОЎНІК МАСТАЦКІХ 
ТЭРМІНАЎ І ПАНЯЦЦЯЎ

Абрыс – контур, лінія, якая паказвае форму 
якога-небудзь аб'екта.

Акварэль – празрыстыя фарбы на воднай аснове. 
Іх наносяць на паперу тонкімі слаямі, каб папера 
прасвечвала скрозь іх. Акварэль не рэкамендуецца 
наносіць на паперу густымі слаямі.

Анімалістычны жанр – жанр выяўленчага ма-
стацтва, у якім галоўным з'яўляецца адлюстраван-
не жывёл.

Архітэктура – мастацтва праектавання, узвядзен-
ня і аздаблення будынкаў. Стварэнне па-мастацку 
выразных ансамбляў.

Блік – адлюстраванае святло, самая светлая пля-
ма (кропка) у асветленай частцы прадмета.

Вобраз – форма мастацкага ўзнаўлення рэчаіс-
насці. У выяўленчым мастацтве вобраз з'яўляецца 
адлюстраваннем светаўспрымання мастака. 

Графіка – від выяўленчага мастацтва, у якім 
у якасці асноўных выяўленчых сродкаў ужы-
ваюцца лініі, штрыхі, плямы і кропкі. Колер 
выкарыстоўваецца ў абмежаванай колькасці.

Гуаш – густыя покрыўныя фарбы. Гуаш, як і ак-
варэль, разводзяць вадой. Аднак гуаш дае больш 
яркі і насычаны колер. На паперу (кардон) яе нано-
сяць густымі слаямі (мазкамі).

Дызайн – творчая дзейнасць, мэтай якой 
з'яўляецца праектаванне прыгожых і якасных 
вырабаў. 

Правообладатель Адукацыя i выхаванне



168 169

Жанр – від твораў мастацтва з падобнымі 
сюжэтнымі і стылёвымі прыкметамі. У выяўленчым 
мастацтве вылучаюць некалькі жанраў: нацюрморт, 
партрэт, пейзаж, анімалістычны, гістарычны, быта-
вы, батальны і інш.

Жывапіс – від выяўленчага мастацтва; мастацкія 
творы, выкананыя з дапамогай фарбаў, якія нано-
сяць на якую-небудзь цвёрдую паверхню.

Замалёўка – малюнак на хуткую руку з натуры. 
Ён робіцца з мэтай збору матэрыялу для больш знач-
най работы. Замалёўка можа быць выкананая дэта-
лёва.

Каларыт – сістэма суадносінаў колеравых тонаў, 
гармонія і прыгажосць колеравых спалучэнняў. 
Каларыт бывае халодны і цёплы ў залежнасці ад 
дамінантнай колеравай гамы або змяшаным.

Кампазі цыя – структура твора, абумоўленая яго 
зместам і характарам.

Кантраст – мастацкі прыём, які ўяўляе з сябе 
супастаўленне якіх-небудзь супрацьлеглых вобра-
заў або якасцей: добры – злы, цёплы – халодны, 
светлы – цёмны. 

Карці на – твор жывапісу, які мае завершаны ха-
рактар (у адрозненне ад эскіза і эцюда) і самастойнае 
мастацкае значэнне.

Контур – лінія, якая акрэслівае форму прадмета.
Лакальны колер – колер, характэрны для 

афарбоўкі прадмета, які пастаянна мяняецца пад 
уздзеяннем розных відаў асвятлення. Часта лакаль-
ны колер называюць прадметным колерам аб'екта.

Правообладатель Адукацыя i выхаванне
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Лінейная перспектыва – від перспектывы, пры 
якой прадметы памяншаюцца прапарцыйна ў 
залежнасці ад аддаленасці іх ад пярэдняга плана.

Малюнак – якая-небудзь выява, зробленая ад 
рукі з дапамогай графічных сродкаў – контурнай 
лініі, штрыха, плямы.

Манатыпія – спосаб атрымання выяў з дапамогай 
адбіткаў.

Мастацкія (выразныя) сродкі – выяўленчыя эле-
менты і мастацкія прыёмы, якія выкарыстоўвае ма-
стак для выяўлення зместу твора. Да іх адносяцца: 
кампазіцыя, перспектыва, прапорцыі, святлацень, 
колер, штрых, фактура.

Матыў – аб'ект, выбраны мастаком для ад-
люстравання чаго-небудзь. Найчасцей матыў 
выкарыстоўваецца для стварэння пейзажнага  
малюнка. Матыў выступае асноўным элементам  
арнаментальнай кампазіцыі.

Накі д – малюнак, зроблены без асаблівай затра-
ты часу. Праз накід майстра ўвасабляе асноўную 
ідэю будучага твора.

Нацюрморт – жанр выяўленчага мастацтва, пры-
свечаны адлюстраванню аб'ектаў прадметнага све-
ту і прыроды (садавіна, агародніна, кветкі, грыбы  
і інш.).

Паветраная перспектыва – бачная змена коле-
ру, абрысаў і ступені асветленасці прадметаў. Такая 
з'ява ўзнікае ў выніку павелічэння святлопаветра-
най праслойкі паміж гледачом і прадметам.

Пейзаж – жанр у мастацтве, прадметам 
выяўлення ў якім з'яўляецца прырода. У пейзажы 
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адлюстроўваюцца стаўленне мастака да прыроды, 
яго настрой і пачуцці.

Перспектыва – сістэма адлюстравання на 
плоскасці глыбіні прасторы. Гл. таксама Лінейная 
перспектыва, Паветраная перспектыва.

Партрэт – адзін з галоўных жанраў жывапісу, 
скульптуры, графікі. У партрэце адлюстроўваюцца 
індывідуальныя рысы канкрэтнага чалавека і пера-
даецца яго духоўны свет.

Паўтон – пераходны тон паміж двума суседнімі 
тонамі ў асветленай частцы прадмета.

Паўцень – элемент святлаценю, паслядоўны  
пераход святлаценю ад святла да глыбокага ценю.

Прапорцыя – мера якіх-небудзь частак, адносіны 
памераў гэтых частак адна да адной і да цэлага. 

Рытм – чаргаванне ліній, фігур, аб'ёмаў, колера-
вых плям у творах мастацтва. Галоўны арганізуючы 
сродак кампазіцыі.

Роспіс – від манументальна-дэкаратыўнага  
мастацтва, у якім выявы на паверхню наносяцца 
пэндзлем або іншымі прадметамі. Роспіс бывае ар-
наментальны, пейзажны, сюжэтны. 

Святлацень – адзін з найважнейшых сродкаў 
выразнасці, спосаб перадачы аб'ёму прадмета  
з дапамогай ценю і святла. Характар святлаценю 
залежыць ад асаблівасцей формы і матэрыялу прад-
мета. Градацыі святлаценю:  святло, цень, паўцень, 
рэфлекс, блік.

Святло – у выяўленчым мастацтве элемент свят-
лаценю, найбольш асветленая частка паверхні  
прадмета.
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Сілуэт – абрысы прадмета, падобныя да яго 
ценю; від графічнай тэхнікі, плоскаснае аднатоннае 
выяўленне фігур і прадметаў на больш светлым або 
цёмным фоне.

Скульптура – від выяўленчага мастацтва, творы 
якога маюць аб'ёмную форму. Скульптурныя творы 
выконваюцца з цвёрдых або пластычных (мяккіх) 
матэрыялаў.

Сюжэт – любы аб'ект жывой натуры або прад-
метнага свету, узяты для выяўлення. У сюжэтнай 
карціне – канкрэтная падзея або з'ява, адлюстрава-
ная ў творы. У выяўленчым мастацтве сюжэтнымі ў  
першую чаргу з'яўляюцца творы бытавога, баталь-
нага, гістарычнага і былінна-казачнага жанраў.

Тон – колер, адценне колеру; змена колеру, не 
звязаная з яго адценнем. З дапамогай розных тонаў 
мастакі перадаюць аб'ём прадметаў, іх становішча ў 
прасторы і асветленасць. 

Фактура – характар апрацоўкі матэрыялу, які 
вызначае яго знешні выгляд.

Форма – знешнія абрысы, вонкавы выгляд, кон-
туры прадмета. 

Цень – элемент святлаценю асветленага прад-
мета. Цені бываюць уласныя і падаючыя. Уласныя 
цені размяшчаюцца ў слабаасветленай зоне прад-
мета.

Штрых – адзін з найважнейшых выяўленчых 
сродкаў у малюнку. Штрыхі бываюць рознай 
даўжыні, сілы, частаты, напрамку. Яны з'яўляюцца 
асноўным элементам графічнай работы.
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Дарагія сябры!

Вось і завяршыўся трэці год заняткаў па 
выяўленчым мастацтве. Вы засвоілі законы 
кампазіцыйнай пабудовы мастацкіх твораў. 
Пашырылі свае ўяўленні пра спосабы калары-
стычнага вырашэння. Вы ўжо лёгка перадае-
це прасторавыя планы ў пейзажы і нацюрморце.  
А творчыя кампазіцыі можаце выконваць у роз-
ных мастацкіх тэхніках. Спадзяемся, што гэты 
вучэбны дапаможнік дазволіў вам адчуць сябе 
творцамі, для якіх няма выяўленчых перашкод. 
Памятайце, што пры стварэнні мастацкіх работ 
вельмі важна быць арыгінальным. 
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