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Иван Фирсов. 
Æвзонг нывгæнæг

Æз дæн нывгæнæг
Я – художник

Нывгæнæг (художник) у, уацмыстæ – нывтæ, нывæг-
тæ, скульптурæтæ чи аразы, ахæм дæсны.

Нывгæнæджы æрмадз (мастерская художника) – 
нывгæнæджы кусæнуат.

Музей (музей) у, нывгæнæджы уацмыстæ кæм 
æфснайд вæййынц æмæ сæ адæммæ (кæсджытæм) кæм 
æвдисынц, ахæм хæдзар. 

1-аг урок 

Тугъанты Махарбеджы номыл аивадон музейы залтæ

Алагиры нывгæнынады скъолайы 
ахуырдзау Андиаты Тимур
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1-аг урок 

Абойты Зауырбег. Кафт

Абойты Зауырбег. Нары хъæу

В. Ярцов. Дыргътæ æмæ гагадыргътæ
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1-аг урок 

Зинаидæ Серебрякова. Аходæн кæнгæйæ

Бицъоты Арианæ, 9 азы. Бинонтæ
Фриц Кремер. 

Дыууæйæ

Сныв кæн дæхи æмæ дæ бинонты.

Ам цы фæлгонцтæ уыныс – адæймæгтæ, æрдз, цар-
дыуаджы дзаумæттæ, уыдон сты нывгæнджыты конд. Ды 
нывгæнджыты куыстытæм куы фæкæсыс, уæд вæййыс 
кæсæг (зритель). Дæхæдæг ныв кæнæ æргъгуыст (леп-
ка) куы фæкæныс, уæд та вæййыс нывгæнæг (худож-
ник).
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Æртæ бындурон хуызы
Три основных цвета

2-аг урок 

Бирæ хуызты æхсæн æртæ сты бындурон: цъæх, сырх, 
бур.

Виктор Пивоваров. Сывæллæтты журналæн конд ныв
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2-аг урок 

Зымæг хæхты. Хуызист

Змисбыдыр. Хуызист

Хъæд судзы. Хуызист

Бындурон хуызтæй иу равзар æмæ дзы скæн ацы 
фæлгонцты æнгæс ныв.
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3-аг урок 

Арвæрдын 
Радуга

Палитрæ (палитра) у, ахорæнтæ цы фæйнæджы 
гæбаз кæнæ гæххæттыл æмхæццæ кæнынц, уый.

сырх
оранж
бур
кæрдæгхуыз
æрвхуыз
цъæх
фиолет

Бындурон хуызтæ куы сæмхæццæ кæнай, уæд дзы ра-
уайы ног, амад хуызтæ (составные цвета).

Цавæр ахорæнтæ сæмхæццæ кæнын хъæуы, цæмæй 
оранж, кæрдæгхуыз, фиолет хуызтæ рауайа?

Сывæллоны конд ныв

Виктор Пивоваров. Сывæллæтты журналæн конд ныв
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3-аг урок 

Арвæрдыны ис авд хуызы: сырх, оранж, бур, 
кæрдæгхуыз, æрвхуыз, цъæх, фиолет.

Сывæллоны конд ныв

Ахорæнтæ палитрæйыл æмхæццæгæнгæйæ, сныв 
кæн арвæрдын.

Арвæрдын. Хуызист
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4-æм урок 

Хъæлдзæг æмæ æнкъард хуызтæ 
Весёлые и грустные цвета

Юрий Побережный. Æрыскъæфафон
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4-æм урок 

Зæрдæйы уаг ис хуызы фæрцы равдисæн.  Вæййы 
хъæлдзæг хуызтæ æмæ æнкъард хуызтæ.

Бедойты Шалва. Æвзонджы бонтæ

Равзар, дæ зæрдæмæ тынгдæр цы ахорæнтæ 
цæуы, уыдон æмæ сныв кæн хур – æнкъард кæнæ 
хъæлдзæг.
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5-æм урок 

Уарын
Дождь

Графикæ (графика) у, йæ бындуры нывæг кæмæн 
ис, ома хахх æмæ штрихæй пайдагонд кæм цæуы, ахæм 
аивадон уацмыс.

Стъæлф, штрих, хахх – ахæм алыхуызон фæдтæ уа-
дзынц кърандас æмæ фломастер.

Абойты Зауырбег. Бæлæгътæ

Винсент Ван Гог. Бæлæгътæ денджызы
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5-æм урок 

Сывæллоны конд ныв

Евгений Лансере. Уарын Бетъырбухы

Анри Тулуз-Лотрек.  Уарын

Хæххытæ, штрихтæ æмæ стъæлфытæй скæн уа-
рыны ныв.
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6-æм урок 

Халсартæ æмæ дыргътæ
Овощи и фрукты

Фидараты Руслан. Кæрдо æмæ фæткъуытæ

Кузьма Петров-Водкин. 
Бал æмæ фæткъуы

Дмитрий Митрохин. 
Фæткъуы æмæ æнгузтæ
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6-æм урок 

Илья Машков. Нас

Сныв кæн дыргътæ æмæ халсартæ.
Поль Сезанн. Алтъамитæ æмæ кæрдотæ

Дыргътæ, халсартæ хицæн кæнынц кæрæдзийæ 
сæ формæйæ, сæ асæй æмæ сæ хуызæй. Лæмбынæг 
æркæс нывмæ æмæ зæгъ, кæцы халсар у тæккæ 
стырдæр. Дыргътæй кæцытæ сты тымбыл, кæцытæ та – 
æртæкъуымæджы æнгæс?
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7-æм урок

Дыргъты чыргъæд. 
Республикон аивæдты лицейы ахуырдзауты иумæйаг куыст 

(Дзæуджыхъæу)

Фæззыгон натюрморт 
Осенний натюрморт

Натюрморт (натюрморт) у дидинджыты, дыргъты, 
халсарты, цардыуаджы предметты ныв.

Аппликаци (аппликация) у гæххæтт кæнæ 
хъуымацыл ныхæст гæххæтты кæнæ хъуымацы алыхуызон 
гæбæзтæй арæзт ныв.

Панно (панно) у хæдзары къул аивгæнæн ныв. 
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7-æм урок

Ай размæ урочы цы дыргътæ æмæ халсартæ 
сныв кодтат, уыдон слыг кæнут æмæ дзы иумæ  
стыр гæххæттыл баныхасут панно «Фæззыгон 
натюрморт».

Моиз Кислинг. Натюрморт дыргътимæ

Есенаты Æхсар. Натюрморт 
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8-æм урок

Маргъ
Птица

Скульптурæ (скульптура) у нывгæныны аивады 
бæрцуатон уацмыс.

Рельеф (рельеф) у фæзойыл къуыпдаргæ фæлгонц, 
скульптурæйы хуызад.

Ацы мæргъты фæлгонцтæ арæзт сты рельефон 
(къуыпдаргæ) контурæй. Контур æмхæст у фонимæ. Фон 
скæнæн та ис фæйнæджы гæбазæй кæнæ тъæпæнгонд 
пластилинæй.

Дæ цæстытæ куы бацъынд кæнай, уæд ахæм фæлгонц 
банкъарæн ис уырзæй.

Мæргътæ бæласыл. 
Хыссæйæ конд скульптурæ

Аргъуаны къулыл рельеф.
Владимир-сахар

Уасæг. 
Скифаг аппликаци

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

Александр Головин. Зæрин-маргъ. Декоративон тæбæгъ

Скæн рельефон контурæй маргъы фæлгонц.
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9-æм урок

Фæззыгон дыргъдоны хуызтæ. Хуызист

Фæззыгон бæлас
Осеннее дерево

Фæлгъуыз (оттенок) у уыцы иу хуызы хæрз гыццыл, 
зына-нæзына хицæндзинад.

Фæззыгон бæлæсты сыфтæртæ свæййынц бур, 
оранж, морæ, сырхбын, тарсырх.

Палитрæйыл ахорæнтæ æмхæццæгæнгæйæ махæн 
нæ бон у уыцы фæлгъуызтæ саразын.
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9-æм урок

Сныв кæн фæззыгон бæлас.

Кæркуысты Роберт. Фæззæг

Николай Устинов.
Фæззыгон бæлас

Сывæллоны конд ныв
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10-æм урок

Мартирос Сарьян. Хъулон пейзаж

Нæ цæст дарæм æрдзмæ
Наблюдаем природу

Пейзаж (пейзаж) у æрдзы ныв.

Ахорæнтæ ахъаз сты адæймаджы зæрдæйы уаг æмæ 
æрдзы равг равдисынæн. Ирд, хъæлдзæг ахорæнтæй 
конд пейзаж æвзæрын кæны райдзаст хур боны 
æнкъарынад.
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10-æм урок

Мигъ, боныцъæхтæ равдисыны тыххæй ахорæнтæм 
бафтауын хъæуы урс хуыз.  

Къæвда, уад, изæрдалынгтæ равдисæн ис, ахорæн-
тæм сау хуыз æфтыд куы æрцæуы, уæд.

Клод Моне. Хид Ватерлоо

Уильям Тёрнер. Кæсагахсджытæ денджызы

Сныв кæн пейзаж æмæ дзы равдис дæ зæрдæйы 
уаг.
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11-æм урок

Бæлæстæ
Деревья

Бæласæн дæр адæймаджы хуызæн ис йæхи характер. 
Уый равдисæн ис хаххы, штрихы фæрцы дæр.

Есенаты Æхсар. Дыууæ бæласы

Орест Дубай. 
Къалиуты æхсæнты
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11-æм урок

Андрей Демидов. Бæлас

Аннæ Остроумова-Лебедева.
Уалдзæг

Сныв кæн, бæлвырд характер цы бæласæн ис, 
ахæм.

Винсент Ван Гог. Нывæг
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12-æм урок

Цавæр у миты хуыз
Какого цвета снег

Митгæлæбутæй алкæцыдæр рухсмæ рарттив-барт-
тив кæны алы хуызтæй. Изæрæй, хурныгуылæн афон, 
митгæлæбутæ райсынц цъæх фæлгъуыз.

Игорь Грабарь. Мартъийы мит

Виктор Пивоваров. 
Иллюстраци сывæллæттæн фыст чиныгмæ
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12-æм урок

Кайи Хигасияма. Ногбонизæр

Челæхсаты Магрез. Зымæг

Палитрæйыл сараз митгæлæбуты фæлгъуызтæ. 
Сныв кæн митуардимæ пейзаж.
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13-æм урок

Ногбоны заз
Новогодняя ёлка

Лæмбынæг æркæс нывтæм: зазбæлас у цатыры 
æнгæс.

Павел Радимов. Ногбоны заз

Юрий Васнецов.
Иллюстраци сывæллæттæн 

фыст чиныгмæ

Владимир Шульженко.
Иллюстраци сывæллæттæн 

фыст чиныгмæ
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13-æм урок

Николай Устинов. 
Наз бæлæстæ

Сывæллоны конд ныв

Сывæллоны конд ныв

Сныв кæн заз бæлас æмæ йæ сфæлынд хъазæн-
тæй.
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14-æм урок

Хыссæйæ конд скульптурæ
Скульптура из теста

Æргъгуыст кæнæн ис канд пластилинæй нæ, фæлæ 
æндæр алыхуызон æрмæджытæй дæр: змисæй, митæй, 
хыссæйæ. 
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14-æм урок

Аллон адæммæ Ногбонты хыссæйæ кодтой басылтæ, 
дедатæ, фыркъатæ æмæ æндæр фигурæтæ хæдзары 
бæркад æмæ амондæн.

Скæн хыссæйæ цæрæгой кæнæ адæймаджы 
фигурæ. 
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15-æм урок

Зымæгон хъæзтытæ
Зимние игры

Биджелты Валери. Зымæг

Цавæр хъæзтытæй фæхъазыс зымæг?
Митын лæг кæнын зоныс? Уый зын кæнæн нæу.
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15-æм урок

Республикон аивæдты лицейы ахуыргæнинæгты нывтæ 
(Дзæуджыхъæу)

Скæн худæджы митын лæджы кæнæ митын 
лæджы «бинонты» ныв.

Раздæр уал митæй сараз æртæ 
тымбылы: иу – дынджыр, иннæ – 
гыццыл къаддæр, æртыккаг та – но-
джы къаддæр. Кæрæдзийы сæртыл 
сæ сæвæр. Ныр та бавналæм тæккæ 
цымыдисагдæр хъуыддагмæ! Цæй 
æмæ митын лæджы «райгас кæнæм»: 
скæнæм ын цæстытæ, фындз, дзых, 
къухтæ, æрсадзæм ыл худ.
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16-æм урок

Их-нывæфтыдтæ. Хуызистытæ

Нывæфтыд у фæлындæн 
Узор – это украшение

Зымæгон рудзгуытыл фæзыны их-нывæфтыдтæ. Уы-
дон сты Митын Дадайы «куыстытæ».  Æнахуыр рæсугъд 
стъалытæ, къалиутæ, кæрдæджытæ цæстытыл ауайын 
кæнынц аргъæутты Митын бæстæ.
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16-æм урок

Республикон аивæдты лицейы ахуыргæнинæгты нывтæ 
(Дзæуджыхъæу)

Цæй æмæ, дам, ды Митын Дадайы ахуыргæнинаг 
уыдаис. Дæхæдæг дæр-ма сныв кæн их-нывæф-
тыдтæ.
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17-æм урок

Цæрикъаты Мæирбег. Бæгæны нуазæн къус; тæбæгъ «Хур»

Аллон сылгоймаджы национ уæлæдарæс аивгæнæн 
рæттæ æмæ чыссæтæ

Махмæ хорз кæсы, нæ алыварс рæсугъд дзаумæттæ 
куы вæййы, уæд.

Орнамент
Орнамент 

Фæлхатгонд нывæфтыд хуыйны орнамент (орна-
мент).

Ритм (ритм) у декоративон кæнæ фæлгонцаразæн 
элементты радивд бæрæг фæткыл.
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17-æм урок

Иван Билибин. Иллюстрациты фрагменттæ 

Къус, сæрбæттæн, лент кæнæ æндæр исты ахæм 
дзаума саив кæнынæн нывæфтыдтæ фенæн ис æрдзы 
мидæг.

Байцаты Людмилæ. 
Панно (фрагмент) 

Хæхтæ. Хуызист
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17-æм урок

Байцаты Людмилæ. 
Панно (фрагмент)

Тугъанты Махарбег. Нарты Дзылау сагтыл бадгæйæ

Байцаты Людмилæ. Панно (фрагмент)
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17-æм урок

Сывæллæтты куыстытæ

Сараз орнамент геометрион фигурæтæй кæнæ 
æрдзон мотивтæй.

        Хъаныхъуаты Анатоли.
Журнал «Ногдзау»-мæ 

конд нывтæ
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18-æм урок

Ныв кæнæн ис тæппытæй 
Рисовать можно пятнами

Бæласы къалиутæ. Хуызист

Козаты Ушанг. Зæй

Графикæ канд хаххæй нывгæнынад нæу. Фæрсæй-
фæрстæм бирæ хæххытæ, штрихтæ куы скæнай кæнæ 
гæххæттыл ахорæн куы æртадзай, уæд дзы рауайдзæн 
тæпп.
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18-æм урок

Тæппæй сараз исты ныв.

Фантазийы руаджы тæппы мидæг фенæн ис исты 
фæлгонц.
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19-æм урок

Дидинæджы ныв мамæйæн 
Цветок для мамы

Дидинджытæ вæййынц алыхуызон: хæрз лыстæг 
къускджынтæ, ставд хъоппæг дидинджытæ, ирдхъулæттæ, 
уæздан мынæгхуызтæ. Дæ мад та цавæр дидинджытæ 
уарзы?

Екатеринæ Миронова.
Цъырцъыраг æмæ дидинджытæ

Сергей Андрияка. 
Сырхбынбур хризантемæтæ

Кокайты Валери. Дидинджытæ 
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19-æм урок

Сныв кæн дæ мадæн æппæты рæсугъддæр 
дидинæг.

Амброзиус Босхарт. Дидинджытæ
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20-æм урок

Хъулон-мулон клумбæ 
Разноцветная клумба

Композици (композиция) – аивадон уацмысы арæзт, 
уацмысы хæйтты равæрд, сæ æмбаст кæрæдзиимæ. 

Дидинæг фæкалынц бæлæстæ. Дидинджытæ зайынц 
уыгæрдæнтæ æмæ дыргъдæтты.

Æбæрæг нывгæнæг. 
Дзæнæты дыргъдон. Фрагмент

Чеджемты Геор. Иллюстраци сывæллæттæн фыст чиныгмæ

Дидинæгкалгæ магноли. 
Хуызист
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20-æм урок

Цы дидинджытæ сныв кодтай, уыдонæй сараз 
хъулон-мулон клумбæ.
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21-аг урок

Сурæт 
Портрет

Сурæт (портрет) у бæлвырд адæймаджы фæлгонц.

Петр Кончаловский. 
В. Мейерхольды сурæт

Огюст Ренуар. Чызг

Джыккайты Мурат. Хисурæт
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21-аг урок

Сурæты адæймаг хъуамæ 
уа йæхи хуызæн.

Себетты Полинæ, 8 азы. Мамæ

Куыдзиаты Зæлинæ, 8 азы. 
Мæ мад

Скæнæм мамæйы ныв. Дæ зæрдыл æрлæууын 
кæн, цыхуызæн сты йæ цæстытæ, йæ сæрыфаст, 
йæ къаба. Мамæ, æнæмæнг, йæхи базондзæн!
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22-аг урок

Æрдз æххуыс кæны нывгæнæгæн
Природа помогает художнику

Доны был, быдыры, хъæды 
ис бирæ цымыдисаг æрдзон 
формæтæ ссарæн. Зæгъæм, 
ацы стыр дур нын нæ зæрды 
æрæфтын кæны хæмпус къæ-
дзилджын сырды, иннæ дур та 
у арсы сæры æнгæс.

Къæдзæх. Хуызист

Арсы лæппын. 
Сывæллоны куыст

Арс. Нывæг
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22-аг урок

Мæнæ ай та – къалиуæй арæзт 
уасæг.

Цъæхилты Сергей. Къадз

Захар Кассинари. 
Уасæг

Сабæлуттæ, сæтæлхъузджытæ, цæппузыртæ, 
зæгæлтæ кæнæ дуртæй сараз исты сырд кæнæ 
маргъы фæлгонц.

Мæнæ ацы скульптурæтæ  
конд сты сæтæлхъузджытæй.
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23-аг урок

Цæрæгойтæ 
Животные

Тымбыл скульптурæ (круглая скульптура) – тыгъ-
дады уæгъдибарæй æвæрд, алырдыгæй дæр æркæсæн 
кæмæ ис, ахæм скульптурæ.

Фыр. Хъобайнаг бронзæ Тугъанты Махарбег. Фос

Адæм рагæй дарынц хъуццытæ, фыстæ, бæхтæ, 
сагтæ. Незамантæй нырмæ сын кæнынц сæ нывтæ дæр.

Цхуырбаты Олег. 
Æфсадхон

Тугъанты Махарбег. 
Барджыты тох
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23-аг урок

Цæукъа. Адæмон хъазæн. 
Хъæу ДымковоСаг. Хъобайнаг бронзæ

Пластилинæй скæн цæрæгойты фигурæтæ. Æцæг 
уал раздæр лæмбынæг бакæс: цавæр сыкъатæ 
сын ис, уымæ, кæмæн дзы ис бæзджын барц, пух 
къæдзил.

Скульпторы къухтæ. Хуызист
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24-æм урок

Цавæр у арвы хуыз
Какого цвета небо

Арвы хуыз ивы боныхъæд æмæ суткæйы афонтæм 
гæсгæ. Ирд бон арв вæййы цъæх-цъæхид. Фæлæ мæнæ 
мигътæ æрбамбырд сты, арв æрбаталынг æмæ ныккалдта 
къæвда.

Хетæгкаты Къоста. Зикъарайы æфцæг. (Фрагмент)

Джон Констебл. Арвы этюдтæ
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24-æм урок

Изæрæй, хурныгуылæн афон та арвы кæрæттæ ада-
рынц кæм сæнтсырх, кæм сырхбын, кæм сыгъзæринхуыз.

Иоганн Даль. Изæр Копенгагены. 
Дыууæ мæсыджы арвыл

Николай Дубовской. 
Хурныгуылд

Николай Рерих. Уæларвон тох

Сныв кæн арв, хурныгуылды, къæвдайы рæстæг 
кæнæ, райдзаст бон куыд вæййы, афтæмæй.
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25-æм урок

Куыд нывгæнгæ у дымгæ
Как нарисовать ветер

Уыци-уыци: 
«Æнæ базыртæй тæхы, 
æнæ хъæлæсæй хъæр кæны». 

Юрий Побережный. Фæззæгхæссæг дымгæ 

Дзантиаты Юри. 
Дымгæйы риуыгъд

Дымгæ фенæн нæй, уæд ын куыд ис сныв кæнæн? 
Дымгæйы змæлд бæрæг уыдзæнис, бæлæстæ куыд æн-
къуысын кæны, сыфтæртæ куыд сисы, уыдонмæ гæсгæ.
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25-æм урок

Андо Хиросигэ. Миэгава-доны был. (Фрагмент)

Питер Брейгель Хистæр. Уад

Бафæлвар-ма дымгæ дæ нывы «æрцæрын» 
кæныныл.
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26-æм урок

Æз уарзын балцы цæуын 
Я люблю путешествовать

Мах уарзæм балцы цæуын. Хæдзары алыварс ве-
лосипедыл æрзилын дæр æвзæр нæу. Фæлæ æцæг 
балцы ацæуæн ис æрмæст поезды, науы, уæлдæфон 
тымбылæгыл. Цы нæ фендзынæ фæндагыл!

Викæ Коршунова, 9 азы.
Велосипедыл бадгæйæ

Сергей Бархин. 
Иллюстраци сывæллæттæн фыст чиныгмæ
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26-æм урок

Хъазиты Олег, 8 азы. 
Сæрдыгон балц

Цъæхойты Дианæ, 9 азы. 
Уæлдæфон тымбылæгыл тæхгæйæ

Салли Аль-Ага, 7 азы. Æз уарзын бæхыл бадын

Дæ зæрдыл æрлæууын кæн дæ тæккæ цымы-
дисагдæр балц æмæ йæ равдис нывы.
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27-æм урок

Мæ хæдзар 
Мой дом

Архитектурæ (архитектура) у хæдзæрттæ проект 
кæнын æмæ аразыны аивад.

Хæдзар аразыны агъоммæ уал æрхъуыды кæнын 
хъæуы, хæдзар цавæр уыдзæнис, уый. Уыцы куыст 
кæнынц сæрмагонд нывгæнджытæ – архитектортæ. 

Юрий Побережный. 
Хæдзар чъирифыссæнтимæ

Татьянæ Чумакова-Кузнецова.
 Хæдзар

Чикаго. Хуызист
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27-æм урок

Æрхъуыды кæн æмæ сныв кæн, цавæр хæдзары 
цæрын дæ фæндид, ахæм.

Дуня Руденко, 13 азы. Зæронд Дзæуджыхъæу

Челæхсаты Магрез. 
Мысинаг. Фрагмент

Ян Вермер Делфтаг. 
Уынг
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28–29-æм уроктæ

Мæ сахар 
Мой город

Дзанæгаты Зауырбег. Къостайы номыл
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28–29-æм уроктæ

Ацы урочы мах уыдзыстæм аразджытæ. Ралыг 
кæн хуызджын гæххæттæй алыхуызон геометрион 
фигурæтæ æмæ сæ сараз хæдзар.
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28–29-æм уроктæ

  Челæхсаты Магрез. Хурæфсис сахар 

 Мæ сахар. Сывæллоны конд ныв
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28–29-æм уроктæ

Иугай хæдзæрттæй стыр гæххæттыл иумæ сара-
зæм уынг. Уынг уынджы фæдыл – æмæ нæм ра-
уайдзæнис æнæхъæн сахар.

Есенаты Æхсар. Сырхсæр хæдзар
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30-æм урок

Гæлæбу – удæгас дидинæг 
Бабочка – живой цветок

Лæмбынæг æркæс гæлæбумæ. Йæ иу базыры 
нывæфтыд кæсæны зынæгау фæлхат кæны иннæ 
базыры нывæфтыд. Нывæфтыдты ахæм равæрд хуыйны 
симметри (симметрия). 

Гæлæбу. Хуызист
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30-æм урок

Куыд рæсугъд æмæ алыхуызон сты гæлæбутæ! Раст 
тæхгæ дидинджытау.

Гæлæбутæ æмæ дидинджытæ. Æндахæй конд китайаг нывæфтыд

Юрий Бочкарёв. 
Иллюстраци сывæллæттæн 
фыст чиныгмæ

Æнæхъæн сыфыл скæн гæлæбуйы ныв.
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Аллон-уырыссаг нывгæнынады терминты дзырдуат
Осетинско-русский словарь терминов изобразительного 

искусства
Амад хуызтæ 
Дыууæ бындурон 
хуызы æмхæццæ-
гæнгæйæ цы 
хуызтæ рауайы, 
уыдон: оранж, 
кæрдæгхуыз,
фиолет. 

Аппликаци 
Гæххæтт кæнæ 
хъуымацыл 
ныхæст гæххæтты 
кæнæ хъуымацы 
алыхуызон 
гæбæзтæй арæзт 
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. 

  
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, ома 
ханхæ, штрих, 
тæпп кæмæн ес, 
уæхæн аййевадон 
уадзимис. 

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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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, 

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 
æ кустаг ци 
тæрхæбæл 
федаргонд фæууй, 
е.

Натюрморт 
Деденгутæ, рæзæ, 

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 



68

дыргътæ, 
халсартæ, 
цардыуаджы 
предметты ныв.

Нывæфтыд
Фæлындæн. 
Нывæфтыд 
у орнаменты 
элемент. 

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

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

Орнамент
Нывæфтыды 
фæлхаткæнынад 
бæлвырд ритмы 
фæткыл.

Палитрæ
Нывгæнæг 

халсартæ 
æма цардиуагон 
предметти хузæ.

 
Аййевгæнæн. 
Нивæфтуд æй 
орнаменти 
элемент. 

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).

Орнамент
Нивæфтуди 
фæлхаткæнунадæ 
бæлвурд ритми 
фæткæбæл. 

Хузгæнæг 

цветов, плодов, 
предметов быта. 

Узор 
Украшение. 
Узор – элемент 
орнамента. 

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

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

Орнамент
Повторение узора 
в определённом 
ритме.

Палитра
Специальная 
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ахорæнтæ кæуыл 
æмхæццæ кæны, 
уыцы сæрмагонд 
фæйнæджы гæбаз 
кæнæ гæххæтт.

Панно 
Архитектурон 
амаддзаджы къул 
фæлындынæн 
арæзт уацмыс.

Пейзаж 
Æрдзы ныв. 

Рельеф
Фæзоимæ 
æмхæст 
скульптурæ. 

Ритм 
Декоративон кæнæ 
фæлгонцаразæг 
элементты радивд 
бæлвырд фæткыл.

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

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

Панно
Архитектурон 
арæзттаги фарс 
аййев кæнунмæ 
арæзт уадзимис.

Пейзаж
Æрдзи хузæвдист.

Рельеф
Фæзни хæццæ 
баст скульптурæ. 

Ритм
Декоративон 
кенæ фæлгонц 
аразæг элементти 
радæййивд 
бæлвурд 
фæткæбæл. 

Хузæ кæнуни 
аййевади 
бæрцуатон 
уадзимис. 
Скульптурæ 
аразунцæ хъæбæр 
æрмæгæй (гъæдæ, 

дощечка или 
лист бумаги, на 
которых художник 
смешивает краски.

Панно
Произведение, 
предназначенное 
для украшения 
стены 
архитектурного 
сооружения.

Пейзаж
Изображение 
природы.

Рельеф
Скульптура, 
связанная с 
плоскостью.

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

Скульптура
Объёмное 
произведение 
изобразительного 
искусства.
Скульптуру 
вырезают, 
высекают 
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æргъгуыст кæнынц
фæлмæн 
æрмæгæй (æлыг, 
пластилин).

Сурæт
Бæлвырд 
адæймаджы 
фæлгонц. 

Тон
Хуызы ирдады 
бæрц. 

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

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

Фрагмент 
Хай, деталь. 
Уацмысы, 
композицийы хай. 

Хуызфыст 
Нывгæнæг 
фæзойыл 

дор) кенæ æрмгуст 
кæнунцæ фæлмæн 
æрмæгæй (æргъæ, 
пластилин).
 

Сорæт
Бæлвурд 
адæймаги 
фæлгонц. 

Тон  
Хузи ирдади 
бæрцæ. 

 
  

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

 
Еци еу хузи тонæн 
æ зинна-нæзинна 
хецæндзийнадæ.

Фрагмент
Хай, деталь. 
Уадзимиси 
композиций хай. 

Хузфинст
Хузгæнæг кæттаг 
кенæ хъæбæр 

из твёрдых 
материалов 
(дерево, камень) 
или лепят из
мягких материалов 
(глина, пластилин).

Портрет
Изображение 
определённого 
человека.

Тон
Степень светлоты 
цвета. 

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

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

Фрагмент 
Часть, 
деталь. Часть 
произведения, 
композиции. 

Живопись
Произведение, 
выполненное 
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(кæттагыл, 
хъæбæр 
гæххæттыл) 
хуызджын 
ахорæнтæй цы 
уацмыс саразы, 
уый. Нывгæнæг-
хуызфыссæг 
архайы гуашь, 
акварель, сойын 
æмæ æндæр 
ахорæнтæй.

гæгъæдин 
фæзнæбæл ци 
хузгин уадзимис 
исаразуй, е. 
Хузгæнæг–
хузфинсæг 
архайуй гуашь, 
акварель, сойнин 
æма æндæр 
хуарæнтæй.

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

Дзеранты Сабинæ, 7 азы. 
Æнкъард хур

Настя Серебрякова, 7 азы.
Арвæрдын

Василисæ Докучаева, 7 азы. 
Нæ бинонтæ

Æгайты Мæдинæ, 7 азы. 
Натюрморт
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Сашæ Кондратенко, 7 азы. 
Ног сахар

Настя Серебрякова, 7 азы.
Ног чындз æмæ йæ къай

Салли Аль-Ага, 7 азы. 
Хъæлдзæг хæдзæрттæ

Бететы Хъазыбег, 7 азы.
Мæ мад

Вася Шевцов, 7 азы. 
Уæзласæн машинæ
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Аня Пироева, 7 азы. 
Хъæлдзæг хур

Бæрæгъуынты Зæринæ, 7 азы.
Ме 'мбал

Бететы Хъазыбег, 7 азы.
Арвæрдын

Салли Аль-Ага, 7 азы. 
Велосипедтыл цæугæйæ
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Датиты Мæдинæ, 7 азы.
Кæсагдзуан

 Бæройты Лаурæ, 7 азы.
Дыргътæ æмæ дидинджытæ

Бæрæгъуынты Зæринæ, 7 азы. Нæ уынг
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1-аг урок. Æз дæн нывгæнæг .......................................
2-аг урок. Æртæ бындурон хуызы .................................
3-аг урок. Арвæрдын .....................................................
4-æм урок. Хъæлдзæг æмæ æнкъард хуызтæ ..............
5-æм урок. Уарын .........................................................
6-æм урок. Халсартæ æмæ дыргътæ ............................
7-æм урок. Фæззыгон натюрморт ................................
8-æм урок. Маргъ .........................................................
9-æм урок. Фæззыгон бæлас .......................................
10-æм урок. Нæ цæст дарæм æрдзмæ ........................
11-æм урок. Бæлæстæ .................................................
12-æм урок. Цавæр у миты хуыз ..................................
13-æм урок. Ногбоны заз .............................................
14-æм урок. Хыссæйæ конд скульптурæ ......................
15-æм урок. Зымæгон хъæзтытæ .................................
16-æм урок. Нывæфтыд у фæлындæн ..........................
17-æм урок. Орнамент ..................................................
18-æм урок. Ныв кæнæн ис тæппытæй ........................
19-æм урок. Дидинæджы ныв мамæйæн ......................
20-æм урок. Хъулон-мулон клумбæ ..............................
21-аг урок. Сурæт .........................................................
22-аг урок. Æрдз æххуыс кæны нывгæнæгæн ..............
23-аг урок. Цæрæгойтæ ................................................
24-æм урок. Цавæр у арвы хуыз ...................................
25-æм урок. Куыд нывгæнгæ у дымгæ .........................
26-æм урок. Æз уарзын балцы цæуын ..........................
27-æм урок. Мæ хæдзар ...............................................
28–29-æм уроктæ. Мæ сахар .......................................
30-æм урок. Гæлæбу – удæгас дидинæг ......................
Аллон-уырыссаг нывгæнынады терминты дзырдуат .....
Нæ равдыст ...................................................................

Сæргæндтæ
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