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Æз дæн хузгæнæг
Я – художник

Хузгæнæг (художник) – уадзимистæ – хузтæ, хуз-
гæндтитæ, скульптуритæ ка аразуй, уæхæн дæсни. 

Хузгæнæги æрмадзæ (мастерская художника) – 
хузгæнæг кæми косуй, уæхæн азгъунст кенæ уат. 

Музей (музей) – хузгæнгути уадзимистæ æфснайд 
кæми æнцæ æма æвдист кæми цæунцæ, уæхæн азгъунст. 

1-аг урок 

Иван Фирсов. 
Æригон хузгæнæг

Алагири аййевади скъолай 
ахурдзау Андиати Тимур

Туйгъанти Мухарбеги номбæл аййевадон музейи залтæ
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1-аг урок 

Абойти Заурбег. Кафт

Абойти Заурбег. Нари гъæу

В. Ярцов. Рæзæ æма гагарæзæ
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1-аг урок 

Зинаидæ Серебрякова. Сехуар кæнгæй

Бицъоти Арианæ, 9 анзи. Бийнонтæ
Фриц Кремер. Дууемæй

Исхузæ кæнæ дæхе æма дæ бийнонти. 

Ами ци хузæвдиститæ уинис, уони исаразтонцæ 
хузгæнгутæ. Æвдист си æнцæ адæн, æрдзæ, нæ 
фалæмбулай дзаумæуттæ. Хузгæнæги куститæмæ ку 
фæккæсис, уæд фæууис кæсæг (зритель). Хузæ кæнгæй 
æма æргъгустгæнгæй (лепка) ба исуис хузгæнæг (ху-
дожник).
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Æртæ бундорон хузи
Три основных цвета

2-аг урок 

Виктор Пивоваров. Хузæ сабийти журналæн

Берæ хузти æхсæн æртæ æнцæ бундорон: цъæх, 
сурх, бор.
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2-аг урок 

Зумæг хуæнхти. Хузист

Зменсгун будур. Хузист

Гъæди сугъдæ. Хузист

Бундорон хузтæй еу равзарæ æма си исаразæ 
хузиститæмæ æнгæс хузæ. 
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3-аг урок 

Сослани æндурæ (арвæндурæ)
Радуга

Палитрæ (палитра) – хуарæнтæ кæбæл хæлæмулæ 
кæнунцæ, уæхæн фæйнæги гæбазæ кенæ гæгъæди. 

сурх
оранж
бор
кæрдæгхуз
æрвхуз
цъæх
фиолет

Бундорон хузтæ ку исхæлæмулæ кæнæн, уæд си 
рауайдзæнæй нæуæг, амад хузтæ (составные цвета). 

Цæхæн хуарæнтæ исхæлæмулæ кæнун гъæуй, цæмæй 
рауайа оранж, кæрдæгхуз, фиолет хузтæ?

Виктор Пиповаров. Хузгонд сувæллæнтти журналæн

Сувæллони конд хузæ
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3-аг урок 

Арвæндури ес авд хузи: сурх, оранж, бор, кæрдæгхуз, 
æрвхуз, цъæх, фиолет.

Сувæллони конд хузæ

Арвæндурæ. Хузист

Палитрæбæл хуарæнтæ хæлæмулæ кæнгæй, 
исхузæ кæнæ Сослани æндурæ (арвæндурæ). 
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4-аг урок 

Игъæлдзæг æма æнкъард хузтæ
Весёлые и грустные цвета

Юрий Побережный. Лискъæфдзауæни рæстæг
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4-аг урок 

Зæрдиуагæ ес равдесæн хузти фæрци. Хузтæ 
фæуунцæ игъæлдзæг æма æнкъард.

Дæ зæрдæмæ хъæбæрдæр ци хуарæнтæ цæунцæ, 
уонæй исхузæ кæнæ игъæлдзæг кенæ æнкъард 
хор.

Бедойти Шалва. Æвзонгадæ
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5-аг урок 

Уарун
Дождь

Графикæ (графика) – æ бундори хузгонд кæмæн 
ес, гъома ханхæ æма штрихæй пайдагонд кæми цæуй, 
уæхæн аййевади уадзимис.

Стъæлфæ, штрих, ханхæ – уæхæн фæйнæхузи фæдтæ 
уадзунцæ къариндас æма фломастер.

Абойти Заурбег. Бæлæгътæ

Винсент Ван Гог. Бæлæгътæ денгизи
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5-аг урок 

Сувæллони конд хузæ

Евгений Лансере. Уарун Петербурги

Анри Тулуз-Лотрек.  Уарун

Хæнхитæ, штрихтæ æма стъæлфитæй искæнæ уа-
руни хузæ.
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6-аг урок 

Халсартæ æма рæзæ
Овощи и фрукты

Фидарати Руслан. Кæрдту æма фæткъутæ

Кузьма Петров-Водкин. 
 Фæткъу æма бали

Дмитрий Митрохин. 
Фæткъу æма æнгозтæ
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6-аг урок 

Илья Машков. Насæ

Исхузæ кæнæ халсартæ æма рæзæ.
Поль Сезанн. Гъунтъуз цилауитæ æма кæрдтутæ

Халсартæ, рæзæ кæрæдземæй хецæн кæнунцæ 
формæ, асæ æма хузæй. Хузтæмæ лæмбунæг æркæсæ 
æма байамонæ тæккæ устурдæр халсар. Кæци рæзæ æй 
тумбул? Кæци ба – æртæкъумæги хузæн?
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7-аг урок

Цетенæ рæзи хæццæ.
Республикон аййевæдти лицейи ахурдзаути еумæйаг куст

 (Дзæуæгигъæу)

Фæззигон натюрморт 
Осенний натюрморт

Натюрморт (натюрморт) – деденгутæ, рæзæ, хал-
сартæ æма цардиуагон предметти хузæвдист.

Аппликаци (аппликация) æй гæгъæди кенæ хъумац-
бæл нихæст гæгъæди кенæ хъумаци аллихузи гæбæзтæй 
арæзт хузæвдист.

Панно (панно) – хæдзари фарс аййевгæнæн хуз-
æвдист.
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7-аг урок

Евгъуд уроки ци халсартæ æма рæзæ исхузæ 
кодтайтæ, уони ислух кæнетæ. Устур гæгъæдибæл 
еумæ банихасетæ панно «Фæззигон натюрморт».

Есенати Æхсарæ. Натюрморт

Моиз Кислинг. Рæзи натюрморт
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8-аг урок

Маргъ
Птица

Скульптурæ (скульптура) ― хузæкæнуни аййевади 
бæрцуатон уадзимис.

Рельеф (рельеф) ― фæзойи (фæзни) хæццæ баст 
къуппитæ фæлгонц, скульптури хецæн хузадæ (вид). 

Аци мæргъти хузæвдиститæ арæзт æнцæ рельефон 
(къуппитæ) контурæй. Контур баст æй фони хæццæ. Фон 
ба скæнæн ес фæйнæг кенæ тъæпæнгонд пластилини 
гæппæлæй.

Цъундæй дæр уæхæн хузæвдист ес банкъарæн урзæй.

Мæргътæ бæласæбæл.
Къинсæй конд скульптурæ

Аргъауæни фарсбæл рельеф.
Владимири сахар

Уасæнгæ. 
Скифаг аппликаци

Фернан Леже. 
Маргъ. Панно (фрагмент)
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8-аг урок

Александр Головин. Зæрийнæ-маргъ. Декоративон тефсег

Къуппитæ (рельефон) контурæй исаразæ маргъи 
хузæ.
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9-аг урок

Фæззигон рæзбуни хуарæнтæ. Хузист

Фæззигон бæласæ
Осеннее дерево

Фæлгъуз (оттенок) – еци еу хузæн æ зинна-нæзинна 
хецæндзийнадæ. 

Фæззæги бæлæсти сифтæ исунцæ бор, оранж, сурх, 
сурхбун, тарсурх. 

Палитрæбæл хуарæнтæ хæлæмулæ кæнгæй, мах бон 
æй еци фæлгъузтæ исаразун.



21

9-аг урок

Исхузæ кæнæ фæззигон бæласæ.

Кæркусти Роберт. Фæззæг 

Николай Устинов. 
Фæззигон бæласæ  Сувæллони конд хузæ
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10-аг урок

Мартирос Сарьян. Гъолон пейзаж

Лæмбунæг кæсæн æрдзæмæ
Наблюдаем природу

Пейзаж (пейзаж) – æрдзи хузæвдист.

Хуарæнти фæрци ес равдесæн адæймаги æн-
къарæнтæ æма æрдзи уагæ. Ирд хуарæнтæй конд пейзаж 
æвзурун кæнуй идзаст, хор бони æнкъарæнтæ.
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10-аг урок

Мегъæ, бонивайæнтæ равдесуни туххæй хуарæнтæмæ 
бафтаун гъæуй уорс хузæ.

Сах уарун, тумугъ, изæрдалингтæ равдесунмæ ба – 
сау хузæ. 

Клод Моне. Хед Ватерлоо

Уильям Тёрнер. Кæсалгдзаутæ денгизи

Исхузæ кæнæ пейзаж æма си равдесæ дæ зæрди 
уагæ.
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11-аг урок

Бæлæстæ
Деревья

Бæласæн дæр адæймагау ес æхе характер. Равдесæн 
ин ес ханхæ æма штрихи фæрци дæр.

Есенати Æхсарæ. Дууæ бæласи

Орест Дубай.
 Къалеути æхсæнти 
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11-аг урок

Андрей Демидов. Бæласæ

Аннæ Остроумова-Лебедева.
Уалдзæг

Исхузæ кæнæ, бæрæг характер ци бæласæн ес, 
уæхæн.

Винсент Ван Гог. 
Хузгонд
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12-аг урок

Цæхæн æй мети хузæ
Какого цвета снег

Мети тъæфилтæ рохсмæ тæмæн калунцæ алли 
хузтæй. Изæрæй, хорнигулун афони, мети тъæфилтæ 
фæззиннунцæ цъæх фæлгъузæй.

Игорь Грабарь. Мартъий мет

Виктор Пивоваров. 
Иллюстраци сабийтæн финст киунугæмæ
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12-аг урок

Кайи Хигасияма. Нæуæг анзи изæр

Келехсати Магрез. Зумæг

Палитрæбæл исаразæ мети тъæфилти 
фæлгъузтæ. Исхузæ кæнæ пейзаж метуарди 
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13-аг урок

Нæуæг анзи назу бæласæ
Новогодняя ёлка

Лæмбунæг æркæсæ хузтæмæ: назу æй итигъд цатири 
æнгæс.

Павел Радимов. Нæуæг анзи назу

Юрий Васнецов.
Иллюстраци сувæллæнтти

 киунугæмæ

Владимир Шульженко.
Иллюстраци сувæллæнтти

 киунугæмæ
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13-аг урок

Николай Устинов. Назутæ Сувæллони конд хузæ

Сувæллони конд хузæ

Исхузæ кæнæ назу æма æй исфæлундæ гъазæн-
тæй.
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14-аг урок

Къинсæй конд скульптурæ
Скульптура из теста

Æргъгустгæнæн ес айдагъ æргъæ æма пластилинæй 
нæ, фал æндæрхузи æрмæгутæй дæр: зменсæй, метæй, 
къинсæй.
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14-аг урок

Нæуæг анзи аллон хæдзæртти ауæхæн къинсин 
дедатæ, басилтæ æма дзæбекъуртæ кодтонцæ хæдзари 
бæркад æма амондæн.

Къинсæй искæнæ цæрæгой кенæ адæймаги 
фæлгонц.
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15-аг урок

Зумæгон гъæзтитæ
Зимние игры

Биджелти Валери. Зумæг

Зумæги цæхæн гъæзтитæй фæгъгъазис? Метин лæг 
кæнун ба зонис? Е æнцон æй.
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15-аг урок

Республикон аййевæдти лицейи ахурдзаути конд хузтæ
 (Дзæуæгигъæу)

Исхузæ кæнæ игъæлдзæг метин лæг кенæ метин 
лæги «бийнонтæ».

Фиццагидæр бал метæй 
æртæ къубулойни исаразæ: 
устур, рæстæмбес æма минкъий. 
Уæдта сæ æддæгуæле исæвæрæ. 
Гъæйдæ, нур ба метин лæгæн 
искæнæн цæститæ, фий, гъæлæс, 
къохтæ, æрсадзæн ибæл ходæ. 
Мæнæ æцæг лæг!
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16-аг урок

Нивæфтуд æй фæлундæн
Узор – это украшение

Зумæги къæрæзгитæбæл 
фæззиннуй аййев ехин нивæ-
фтудтæ. Етæ фæуунцæ Метин 
Дадай куститæ. Алæмæти стъа-
лутæ, къалеутæ æма зайæг-
хæлттæ – раст аргъаути Метин 
бæсти хузæ!

Ехин нивæфтудти хузиститæ
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16-аг урок

Республикон аййевæдти лицейи
 ахурдзаути конд хузтæ (Дзæуæгигъæу)

Цума, дан, Метин Бабай ахурдзау дæ. Дæхуæдæг 
дæр исхузæ кæнай ехин нивæфтудтæ.  
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17-аг урок

Цæрикъати Маирбег. Бæгæний къос; тефсег «Хор»

Аллон силгоймаги национ уæледарæс 
аййевгæнæн рæнттæ æма киситæ

Махмæ хуарз фæккæсуй, нæ фалæмбулай рæсугъд 
дзаумæуттæ ку фæууй, уæд. 

Орнамент
Орнамент

Орнамент (орнамент)  æй, сæрмагонд ритм кæмæн 
ес, уæхæн фæлхатгонд нивæфтуд.

Ритм (ритм) æй декоративон кенæ фæлгонц аразæн 
элементти радæййивд бæлвурд фæткæбæл.
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17-аг урок

Иван Билибин. Иллюстрацити фрагменттæ

Къос, сæрбæттæн, лентæ æма берæ æндæр 
дзаумæуттæ фæлундунæн нивæфтудтæ ес фæууинæн 
æрдзи медæгæ.

Байцати Людмилæ.
Панно (фрагмент)

Хуæнхтæ. Хузист
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Байцати Людмилæ.
Панно (фрагмент)

Туйгъанти Мухарбег. Нарти Дзулау сæгтæбæл

Байцати Людмилæ. Панно (фрагмент)

17-аг урок
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Сувæллæнтти конд хузтæ

Исаразæ орнамент геометрион фигуритæ кенæ 
æрдзон мотивтæй.

Хъанухъуати  Анатоли. 
Журнал «Ногдзау»-æн хузтæ

17-аг урок
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18-аг урок

Хузæ кæнæн ес тæппитæй
Рисовать можно пятнами

Бæласи къалеутæ. Хузист

Козати Ушанг. Зæйæ

Графикæ айдагъ ханхæй хузæкæнунадæ нæй. Кæрæ-
дзей фæрстæмæ берæ хæнхитæ, штрихтæ ку искæнæн 
кенæ гæгъæдибæл хуарæн ку ниттадзæн, уæд рауай-
дзæнæй тæпп.
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18-аг урок

Тæппæй ести хузæ искæнæ. 

Фантазий фæрци тæппи медæгæ ес фæууинæн ести 
хузæвдист.
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19-аг урок

Деденæги хузæ мамæн
Цветок для мамы

Деденгутæ фæуунцæ аллихузти: минкъий, устур, ирд, 
минкин. Дæ мадæ ба цæхæн деденгутæ уарзуй? 

Екатеринæ Миронова. 
Туасæг æма деденгутæ 

Сергей Андрияка. 
Боргæсгæ хризантемитæ

Кокайти Валери. Деденгутæ 
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19-аг урок

Дæ мадæн исхузæ кæнæ тæккæ рæсугъддæр 
деденæг.

Амброзиус Босхарт. Деденгутæ
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20-аг урок

Гъолон-молон клумбæ
Разноцветная клумба

Композици (композиция) æй аййевадон уадзимиси 
арæзт, уадзимиси хæйтти райвæрд æма æмбаст.

Деденгутæ ирæзунцæ игуæрдæнтæ æма рæзбунти. 
Деденæг æфтаунцæ бæлæстæ дæр. 

Æбæрæг хузгæнæг. 
Дзенети рæзбун. (Фрагмент)

Чегемти Геуæр. Иллюстраци сувæллæнттæн финст киунугæмæ

Деденæг калæг магноли.
 Хузист
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20-аг урок

Ци деденгутæ исхузæ кодтай, уонæй исаразæ 
гъолон-молон клумбæ. 
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21-аг урок

Сорæт
Портрет

Сорæт (портрет) – бæлвурд адæймаги фæлгонц. 

Петр Кончаловский. 
В. Мейерхольди сорæт

Джиккайти Мурат. Хесорæт

Огюст Ренуар. Кизгæ
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21-аг урок

Сорæти адæймаг гъæуама 
уа æхе хузæн. 

Себетти Полинæ, 8 анзи. Мамæ

Кудзиати Зæлинæ, 8 анзи. 
Мæ мамæ

Скæнæн мами хузæ. 
Æ цæститæ, æ сæрифаст, æ пъолци цихузæн 
æнцæ, уой дæ зæрдæбæл æрлæуун кæнæ. Мамæ, 
æнæмæнгæй, æхе базондзæнæй!
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22-аг урок

Æрдзæ æнхус кæнуй хузгæнæгæн
Природа помогает художнику

Дони билæбæл, гъæди ес 
иссерæн цæмæдессаг æрдзон 
формитæ. Дæнцæн, аци устур 
дор æй гъунтъузкъæдзелæ сир-
ди хузæн, иннæ дор ба – арси 
сæри æнгæс.

Къæдзæх. Хузист

Арси хъæболæ. 
Сувæллони куст

Арс. Хузгонд
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22-аг урок

Мæнæ къадойæй конд  уасæнгæ.

Цъæхилти Сергей. 
Кæсалглас

Захар Кассинари. 
Уасæнгæ

Исаразæ сирд кенæ маргъи фæлгонц субалоттæ, 
хъозгъитæ, цæппæртæ, зæгæлтæ кенæ дортæй.

Мæнæ хъозгъитæй конд 
минкъий скульптуритæ.
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23-аг урок

Цæрæгойтæ 
Животные

Тумбул скульптурæ (круглая скульптура) – итигъ-
дади сæребарæй æвæрд ка æй, аллирдигæй æркæсæн 
кæмæ ес, уæхæн скульптурæ.

Фус. Хъобайнаг бронзæТуйгъанти Мухарбег. Фонс

Адæн рагæй дарунцæ фонс: галтæ, фустæ, бæхтæ, 
сæгтæ. Рагдзамантæй нурмæ син кæнунцæ сæ хузтæ 
дæр.

Цхурбати Олег. 
Æфсæддон финдздзæуæг

Туйгъанти Мухарбег.
Бæхгинти тох
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23-аг урок

Дæркъæ. Адæмон гъазæн.
 Гъæу ДымковоСаг. Хъобайнаг бронзæ

Пластилинæй искæнæ цæрæгойти фигуритæ. 
Æрмæст сæмæ раздæр лæмбунæг æркæсæ, 
цæхæн сиутæ сæбæл ес, кæбæл си ес хæмпос 
къæдзелæ æма зæлдагæ  барцæ.

Скульптори къохтæ. Хузист
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24-аг урок

Цæхæн æй арвæн æ хузæ
Какого цвета небо

Арви хузæ æййевуй бонигъæдæ æма сутки афæнттæ-
мæ гæсгæ. Ирд рæстæги арв фæууй цъæх-цъæхид. Фал  
мæнæ мегътæ æрбамбурд æнцæ, арв нитталингæ æй, 
æма уарун райдæдта.

Хетæгкати Къоста. Зикъарай æфцæг. (Фрагмент)

Джон Констебл. Арви этюдтæ
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24-аг урок

Изæри, хорнигулди афони арви кæрæнттæ рада-
рунцæ кæми сурх, кæми бор, кæми ба – сугъзæрийнæ 
хузæ.

Иоганн Даль. Изæр Копенгагени. 
Дууæ мæсуги арвбæл

Николай Дубовской. Хорнигулд

Исхузæ кæнæ арв хорнигулди, уаруни кенæ ид-
заст рæстæги.

Николай Рерих. Уæларвон тугъд 
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25-аг урок

Хузи куд равдесæн ес думгæ 
Как нарисовать ветер

Бацеу-бацеу: 
«Къохтæ ибæл нæййес, 
бæлæстæ ба телуй».

Куд исхузæ кæнæн ес думгæ, кæд æма ин фæууинæн 
нæййес?

Думги змæлд бæрæг уодзæнæй, бæлæстæ куд æрта-
сун кæнуй уæдта сифтæ куд низзелуй, уомæй. 

Юрий Побережный. Фæззæгхæссæг думгæ

Дзантиати Юри. 
Думги карз уолæн
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25-аг урок

Андо Хиросигэ. Цæугæдон Миэгави билæбæл. (Фрагмент)

Питер Брейгель Хестæр. Уадæ

Байархайæ дæ хузи думгæ «æрцæрун» кæнунбæл.
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26-аг урок

Æз уарзун балци цæун
Я люблю путешествовать

Мах уарзæн балци цæун. Кæд айдагъ нæ хæдзари 
аллифарс велосипедбæл æрзелæн, уæддæр нин 
æхцæуæн фæууй. Фал æцæг балци ба ес фæццæууæн  
поездбæл, науæбæл, уæлдæфон тумбулæгбæл. Ци нæ 
фæууиндзæнæ балцгæнгæй!

Викæ Коршунова, 9 анзи. 
Велосипедбæл бадгæй

Сергей Бархин. Иллюстраци сувæллæнттæн финст киунугæмæ
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26-аг урок

Хъазити Олег, 8 анзи. 
Сæрдигон балци

Цъæхойти Дианæ, 9 анзи. 
Уæлдæфон тумбулæгбæл

Салли Аль-Ага, 7 анзи. Æз уарзун бæхбæл бадун

Дæ цæмæдессагдæр балц дæ зæрдæбæл 
æрлæуун кæнæ æма æй исхузæ кæнæ. 
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27-аг урок

Мæ хæдзарæ
Мой дом

Архитектурæ (архитектура) æй азгъунститæ проект 
кæнун æма аразуни аййевадæ. 

Хæдзарæ аразуни размæ бал гъæуй æргъуди кæнун, 
цæхæн уодзæнæй, уой. Еци куст кæнунцæ сæрмагонд 
хузгæнгутæ – архитектортæ.

Юрий Побережный. 
Хæдзарæ бæгъай хæццæ

Татьянæ Чумакова-Кузнецова.
 Хæдзарæ

Чикаго. Хузист
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27-аг урок

Æргъуди кæнæ æма исхузæ кæнæ, цæрун дæ 
кæми бафæндæуидæ, уæхæн хæдзарæ.

Дуня Руденко, 13 анзи. Зæронд Дзæуæгигъæу

Келехсати Магрез. 
Имисуйнаг. (Фрагмент)

Ян Вермер Делфтаг. 
Гъæунгæ
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28–29-аг уроктæ

Мæ сахар
Мой город

Дзанæгати Заурбег. Къостай номбæл
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28–29-аг уроктæ

Аци урокки уодзинан аразгутæ. Хузгин гæгъæди- 
йæй ислух кæнæ аллихузи геометрион фигуритæ 
æма си исаразæ хæдзарæ. 
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 Келехсати Магрез. Хорæфсес сахар 

Мæ сахар. Сувæллони конд хузæ

28–29-аг уроктæ
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Есенати Æхсарæ. Сурхсæр хæдзарæ

Хецæн хæдзæрттæй устур гæгъæдибæл еумæ-
йагæй исаразæн гъæунгæ. Гъæунгæбæл гъæунгæ 
æфтаугæй нæмæ рауайдзæнæй æнæгъæнæ са-
хар. 

28–29-аг уроктæ
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30-аг урок

Гæлæбо – уодæгас деденæг
Бабочка – живой цветок

Гæлæбомæ лæмбунæг æркæсæ. Æ еу базури æрдзон  
нивæфтуд фæлхатгонд цæуй иннæ базурбæл дæр, ай-
дæни цума зиннуй, уотæ. Нивæфтудти уæхæн æвæрд 
хуннуй симметри (симметрия).

Гæлæбо. Хузист
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30-аг урок

Куд рæсугъд æма аллихузи æнцæ гæлæботæ! Раст 
тæхгæ деденгути хузæн!

Гæлæботæ æма деденгутæ. Халæй конд китайаг нивæфтуд

Юрий Бочкарёв. 
Иллюстраци сувæллæнттæн 
финст киунугæмæ

Æнæгъæнæ тъафæбæл гæлæбо исхузæ кæнæ. 
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Аллон-уруссаг хузæкæнунади терминти дзурдуат
Осетинско-русский словарь терминов 

изобразительного искусства
  

Дууæ 
бундорон хузи 
хæлæмулæгæн-
гæй ци хузтæ 
рауайуй, етæ: 
оранж, кæрдæгхуз, 
фиолет. 

Аппликаци 
Гæгъæди кенæ 
хъумаци аллихузи 
гæппæлтæ 
гæгъæдин 
кенæ хъумацин 
бундорбæл 
нихасгæй арæзт 
хузæвдист.

Архитектурæ
Азгъунститæ 
проект кæнун æма 
аразуни аййевадæ.

 
Сурх, бор, цъæх.  

Графикæ
Æ бундори 
хузæгонд, гъома 
ханхæ, штрих, 
тæпп кæмæн ес, 
уæхæн аййевадон 
уадзимис. 

Амад хуызтæ 
Ацы хуызтæ 
рауайынц дыууæ 
бындурон хуызы 
хæццæкæнгæйæ:
оранж, 
кæрдæгхуыз,  
фиолет. 

Аппликаци 
Гæххæт кæнæ 
хъуымацыл 
ныхæст гæххæтты 
кæнæ хъуымацы 
алыхуызон 
гæбæзтæй æрæзт 
ныв.

Архитектурæ
Хæдзæрттæ 
проект кæнын 
æмæ аразыны 
аивад. 

Бындурон хуызтæ 
Сырх, бур, цъæх.

Графикæ
Йæ  бындуры 
нывæг, ома хахх, 
штрих, тæппæй 
пайда кæнæн 
кæмæн ис, ахæм 
аивадон уацмыс. 

Составные цвета
Цвета, которые 
получаются 
в результате 
смешения двух 
основных цветов: 
оранжевый, 
зелёный, 
фиолетовый.

Аппликация
Изображение из 
разноцветных 
кусочков бумаги, 
ткани или других 
материалов,
прикреплённых на 
основу  из бумаги 
или ткани.

Архитектура
Искусство 
проектирования 
и строительства 
зданий. 

Основные цвета
Красный, жёлтый, 
синий. 

Графика
Произведение 
искусства, 
в основе 
которого лежит 
рисунок, то есть 
использование 
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Хузгæнæг-график 
пайда кæнуй 
гæгъæди, графит 
къариндас, хузгин 
къариндæстæ, 
мелтæ, тушь, 
фломастертæ 
æма æндæр 
хузæгæнæн 
æрмæгæй.

Декор 
Фæлунст.

Декоративон 
Фæлундæн.

Иллюстраци
Киунугæмæ, 
литературон 

 конд 
хузæ.

Композици 
Аййевадон 
уадзимиси арæзт, 
уадзимиси хæйтти 
райвæрд æма 
æмбаст.

Мольберт
Хузгæнæгæн кусти 
рæстæги æ хузæ 
кæбæл федаргонд 
фæууй, уæхæн 
тæрхæ.

Натюрморт 
Деденгутæ, рæзæ, 

Нывгæнæг-график 
архайы гæххæтт, 
графит кърандас, 
хуызджын 
кърандæстæ, 
мелтæ, тушь, 
фломастертæ 
æмæ æндæр 
нывгæнæн 
æрмæгæй.

Декор 
Фæлындæн.

Декоративон 
Аивгæнæн.

Иллюстраци
Чиныгмæ, 
литературон 
уацмысмæ конд 
ныв.

Композици 
Аивадон уацмысы 
арæзт, уацмысы 
хæйтты равæрд, 
сæ æмбаст 
кæрæдзиимæ.  

Мольберт
Нывгæнæгæн 
кусгæ-кусын йæ 
ныв цы тæрхыл 
фидаргонд вæййы, 
уый.

Натюрморт
Дидинджытæ, 

линии, штриха, 
пятна. Материалы 
художника-
графика: бумага, 
графитный 
карандаш, цветные
карандаши, мелки, 
тушь, фломастеры 
и другие 
инструменты для 
рисования.

Декор
Украшение.

Декоративный 
Украшающий.

Иллюстрация 
Рисунок к книге, 
к литературному 
произведению.

Композиция
Построение 
художественного 
произведения, 
расположение и 
соподчинение друг 
другу его частей.

Мольберт 
Станок, на 
котором крепится 
картина художника 
во время работы.

Натюрморт
Изображение 
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халсартæ 
æма цардиуагон 
предметти хузæ.

Орнамент
Нивæфтуди 
фæлхаткиндæ 
бæлвурд ритми 
фæткæбæл. 

Хузгæнæг 
хуарæнтæ кæбæл 
фæххæлæмулæ 
кæнуй, уæхæн 
сæрмагонд 
фæйнæги гæбазæ 
кенæ гæгъæди.

Панно
Архитектурон 
арæзттаги фарс 
аййев кæнунмæ 
арæзт уадзимис.

Пейзаж
Æрдзи хузæвдист.

Сорæт
Бæлвурд 
адæймаги 
фæлгонц. 

Рельеф
Фæзни хæццæ 
баст скульптурæ. 

дыргътæ, 
халсартæ, 
цардыуаджы 
предметты ныв.

Орнамент
Нывæфтыды 
фæлхаткæнынад 
бæлвырд ритмы 
фæткыл.

Палитрæ
Нывгæнæг 
ахорæнтæ кæуыл 
фæхæццæ кæны, 
уыцы сæрмагонд 
фæйнæджы гæбаз 
кæнæ гæххæтт.

Панно 
Архитектурон 
амаддзаджы къул 
фæлындынæн 
арæзт уацмыс.

Пейзаж 
Æрдзы ныв.

Сурæт
Бæлвырд 
адæймаджы 
фæлгонц. 

Рельеф
Фæзоимæ 
æмхæст 
скульптурæ. 

цветов, плодов, 
предметов быта. 

Орнамент
Повторение узора 
в определённом 
ритме.

Палитра
Специальная 
дощечка или 
лист бумаги на 
которых художник 
смешивает краски.

Панно
Произведение, 
предназначенное 
для украшения 
стены 
архитектурного 
сооружения.

Пейзаж
Изображение 
природы.

Портрет
Изображение 
определённого 
человека.

Рельеф
Скульптура, 
связанная с 
плоскостью.



69

Ритм
Декоративон 
кенæ фæлгонц 
аразæг элементти 
радæййивд 
бæлвурд 
фæткæбæл. 

Хузæ кæнуни 
аййевади 
бæрцуатон 
уадзимис. 
Скульптурæ 
аразунцæ хъæбæр 
æрмæгæй (гъæдæ, 
дор) кенæ æрмгуст 
кæнунцæ фæлмæн 
æрмæгæй (æргъæ, 
пластилин).

Тон  
Хузи ирдади 
бæрцæ. 

 
  

Итигъдади 
уæгъдебарæй 
æвæрд ка æй, 
аллирдигæй 
дæр бакæсæн 
кæмæ ес, уæхæн 
скульптурæ.

 
Аййевгæнæн. 
Нивæфтуд æй 

Ритм 
Декоративон кæнæ 
фæлгонцаразæг 
элементты радивд 
бæлвырд фæткыл.

 

Скульптурæ 
Ныв кæныны 
аивады бæрцуатон 
уацмыс. 
Скульптурæ 
аразынц хъæбæр 
æрмæгæй (хъæд, 
дур) кæнæ йæ 

 кæнынц
фæлмæн 
æрмæгæй (æлыг, 
пластилин).

Тон
Хуызы ирдады 
бæрц. 

Тымбыл 
скульптурæ 
Тыгъдады 
уæгъдибарæй 
æвæрд, 
алырдыгæй 
дæр бакæсæн 
кæмæ ис, ахæм 
скульптурæ. 

Нывæфтыд
Фæлындæн. 
Нывæфтыд 

Ритм
Чередование 
декоративных или 
изобразительных 
элементов в 
определёной по-
следовательности.

Скульптура
Объёмное 
произведение 
изобразительного 
искусства.
Скульптуру 
вырезают, 
высекают 
из твёрдых 
материалов 
(дерево, камень) 
или лепят из
мягких материалов 
(глина, пластилин). 

Тон
Степень светлоты 
цвета. 

Круглая 
скульптура
Скульптура, 
свободно 
размещённая в 
пространстве, 
её можно 
рассмотреть со 
всех сторон. 

Узор 
Украшение. 
Узор – элемент 
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орнаменти 
элемент. 

 
Еци еу хузæн æ 
зинна-нæзинна 
хецæндзийнадæ.

Фрагмент
Хай, деталь. 
Уадзимиси 
композиций хай. 

Хузфинсунадæ, 
скульптурæ, 
графикæ 
æма æндæр 
хузæкæнуни æма 
декоративон 
аййевæдти 
уадзимистæ 
аразæг дæсни. 

 
  

Хузгæнæг æ 
уадзимистæ 
кæми аразуй, еци 
азгъунст (хонунцæ 
ма æй ателье кенæ 
студи).

Хузфинст
Хузгæнæг кæттаг 
кенæ хъæбæр 
гæгъæдин 
фæзнæбæл ци 

у орнаменты 
элемент. 

Фæлгъуыз
Уыцы иу хуызы 
тоны гыццыл, 
зына-нæзына 
хицæндзинад.

Фрагмент 
Хай, деталь. 
Уацмысы, 
композицийы хай. 

Нывгæнæг
Хуызфыссынад, 
скульптурæ, 
графикæ 
æмæ æндæр  
нывкæнынад 
æмæ декоративон 
аивæдты архайæг 
дæсны.

Нывгæнæджы 
æрмадз 
Нывгæнæг йæ 
уацмыстыл кæм 
фæкусы, уыцы 
бæстуат, агъуыст 
(хонынц ма йæ 
ателье, студи).

Хуызфыст 
Нывгæнæг 
фæзойыл 
(кæттагыл, 
хъæбæр 

орнамента.

Оттенок
Небольшое, едва 
заметное различие 
одного и того же 
цветового тона. 

Фрагмент 
Часть, 
деталь. Часть 
произведения, 
композиции. 

Художник
Мастер, 
создающий 
произведения в 
области живописи, 
скульптуры, 
графики и других 
изобразительных 
и декоративных 
искусств. 

Мастерская 
художника
Помещение, 
комната (её 
называют ещё 
студия, ателье), 
где художник 
создаёт свои 
произведения. 

Живопись
Произведение, 
выполненное 
художником на 
плоскости (на 
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хузгин уадзимис 
исаразуй, е. 
Хузгæнæг–
хузфинсæг 
архайуй гуашь, 
акварель, сойнин 
æма æндæр 
хуарæнтæй.

гæххæттыл) 
хуызджын 
ахорæнтæй цы 
уацмыс саразы, 
уый. Нывгæнæг–
хуызфыссæг 
архайы гуашь, 
акварель, сойын 
æмæ æндæр 
ахорæнтæй.

холсте, картоне) в 
цвете. Художник-
живописец 
пишет красками 
(гуашевыми, 
акварельными, 
масляными и 
другими).
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Нæ равдист 
Наша выставка

Дзеранти Сабинæ, 7 анзи. 
Æнкъард хор

Настя Серебрякова, 7 анзи. 
Арвæндурæ

Василисæ Докучаева, 7 анзи. 
Мæ бийнонтæ

Æгайти Мадинæ, 7 анзи. 
Натюрморт
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Сашæ Кондратенко, 7 анзи. 
Нæуæг сахар

Настя Серебрякова, 7 анзи.
Сиахс æма киндзæ

Салли Аль-Ага, 7 анзи. 
Игъæлдзæг хæдзæрттæ

Бетети Хъазбег, 7 анзи.
Мæ мадæ

Вася Шевцов, 7 анзи. 
Уæзласæн машина
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Аня Пироева, 7 анзи. 
Игъæлдзæг хор

Бæрæгъунти Зæринæ, 7 анзи. 
Ме 'мбал

Бетети Хъазбег, 7 анзи.
Арвæндурæ

Салли Аль-Ага, 7 анзи. 
Велосипедтæбæл цæугæй
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Датити Мæдинæ, 7 анзи.
Кæсалгдзауæни

Бæройти Лаурæ, 7 анзи.
Деденгутæ æма рæзæ

Бæрæгъунти Зæринæ, 7 анзи. Нæ гъæунгæ
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1-аг урок. Æз дæн хузгæнæг ........................................... 
2-аг урок. Æртæ бундорон хузи .......................................
3-аг урок. Сослани æндурæ (арвæндурæ) .......................
4-аг урок. Игъæлдзæг æма æнкъард хузтæ .....................
5-аг урок. Уарун ................................................................
6-аг урок. Халсартæ æма рæзæ ......................................
7-аг урок. Фæззигон натюрморт ......................................
8-аг урок. Маргъ ...............................................................
9-аг урок. Фæззигон бæласæ ..........................................
10-аг урок. Лæмбунæг кæсæн æрдзæмæ ........................
11-аг урок. Бæлæстæ .......................................................
12-аг урок. Цæхæн æй мети хузæ ...................................
13-аг урок. Нæуæг анзи назу бæласæ .............................
14-аг урок. Къинсæй конд скульптурæ .............................
15-аг урок. Зуймон гъæзтитæ ..........................................
16-аг урок. Нивæфтуд æй фæлундæн ..............................
17-аг урок. Орнамент .......................................................
18-аг урок. Хузæ кæнæн ес тæппитæй ............................
19-аг урок. Деденæги хузæ мамæн ................................. 
20-аг урок. Гъолон-молон клумбæ ...................................
21-аг урок. Сорæт ............................................................
22-аг урок. Æрдзæ æнхус кæнуй хузгæнæгæн ................
23-аг урок. Цæрæгойтæ ................................................... 
24-аг урок. Цæхæн æй арвæн æ хузæ .............................
25-аг урок. Хузи куд равдесæн ес думгæ .........................
26-аг урок. Æз уарзун балци цæун .................................. 
27-аг урок. Мæ хæдзарæ ................................................. 
28–29-аг уроктæ. Мæ сахар .............................................
30-аг урок. Гæлæбо – уодæгас деденæг ......................... 
Аллон-уруссаг хузæкæнунади терминти дзурдуат ............
Нæ равдист ......................................................................

Сæргæндтæ
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