
https://bohdan-books.com/catalog/book/111690/


Образотворче мистецтво

«ОбразОтвОрче  мистецтвО»

Підручник для 4 класу

загальноосвiтнiх навчальних закладiв

ТЕРНОПiЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН
2015

Резніченко М. І. 
Трач С. К. 



Цими піктограмами ( , , , , ) у підручнику позначено ті 
його складові, які можна відкрити у pdf-файлі або скориставшись 
CD, що входить у комплект.

У зв’язку з великим обсягом електронної складової підручника, 
у pdf-файлі активною є тільки її частина. Для завантаження всіх 
матеріалів треба перейти за посиланням: 

http://www.bohdan-digital.com/edu.

Умовні позначення

ISBN 978-966-10-3850-8

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена 

в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Резніченко М. І.
Р34   Образотворче мистецтво : підручник для 4 кл. за-

гальноосвіт. навч. закл. / М. І. Резніченко, С. К. Трач. — 
Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 144 с. : 
іл. + 1 електрон. опт. диск (CD). — Електрон. версія. — 
Режим доступу: http://www.bohdan-digital.com/edu.

ISBN 978-966-10-3850-8

УДК 74(075.2) 
ББК 85.1я71

© Резніченко М. І., Трач С. К., 2015
© Навчальна книга — Богдан,
   оригінал-макет, 2015

УДК 74(075.2) 
ББК 85.1я71
       Р34

Картини, ілюстрації

Фотографії

Послідовність виконання

МузикаВідео

Рецензенти:
Шалварова К. С., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва 

НПУ ім. М. П. Драгоманова
Герасимчук Л.Р., вчитель образотворчого мистецтва 

ЗОШ І-ІІІ ст. №26 м. Тернополя



3

   встуП

У 1–3 класах ти ознайомився (ознайомилась) із основ
ними жанрами образотворчого мистецтва та специфікою 
творчої діяльності театрального художника. В 4 класі ти 
будеш розширювати і поглиблювати свої знання про вира
жальнозображальні засоби створення образів у живопи
сі, графіці, скульптурі, дизайні та вдосконалювати художні 
вміння в побудові сюжетнотематичних композицій у різних 
манерах зображення (декоративній або реалістичній). 

Протягом навчального року ти ознайомишся з особли
востями художньообразної мови творів народних майстрів, 
отримаєш елементарні уявлення про інтер’єр як внутрішній 
вигляд споруди, навчишся вводити слова і числа в декора
тивноорнаментальну композицію, закріпиш знання про ху
дожні традиції рідного краю. 

Старанно виконуй вправи та творчі завдання за темами 
уроків — і ти зможеш розкрити свій дар живописця, графі
ка, скульптора, дизайнера чи майстра декоративнопри
кладного мистецтва.
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техніка безПеки на уроках 
образотворчого мистецтва

організація робочого місця

•Ретельно підготуй своє робоче місце.

•Розклади необхідні художні матеріали та інструменти 
так, щоб тобі було зручно працювати. 

•Під час роботи дотримуйся правил безпечного ко
ристування матеріалами та інструментами.

•Закінчивши роботу, акуратно склади відповідний ін
вентар, вимий пензлі та руки.

Правила користування ножицями

•Ножиці для ручної праці повинні мати заокруг лені 
кінці. 

•Клади їх так, щоб вони не виступали за край робо
чого столу.

•Під час роботи не розмахуй ножицями і не ходи з ними.

•Не підходь занадто близько до того, хто працює ножи
цями.

•Передавай ножиці тільки закритими і кільцями вперед.



худоЖніЙ образ у граФіці, 
ЖивоПисі та скулЬПтурі
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худоЖніЙ образ у мистецтві
Образотворче мистецтво посідає особливе місце се

ред інших естетичних цінностей. Воно постає перед нами 
у вигляді творів живопису, графіки, скульптури, архітектури 
і сприяє пізнанню навколишнього світу через художні образи. 

Художній образ — це відображення реальності крізь 
призму світосприйняття мистця, його естетичних поглядів 
і ставлення до життя. Тобто, живописець, графік, скульптор 
творчо переосмислює дійсність і, використовуючи худож
ню мову, способи зображення та засоби виразності того чи 
іншого виду образотворчого мистецтва, передає свої дум
ки, враження й переживання у художньому творі. 

СвятоУспенська Почаївська лавра

Я. Омелян.
«Почаївська лавра»

Музей народної архітектури 
та побуту (с. Пирогів)

І. Айвазовський. «Вітряки 
в українському степу при заході сонця»
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Розглянь ілюстрації. Опиши свої враження від цих тво
рів. Вислов міркування про художній образ, втілений у кож
ній роботі. 

П. Корін. «Коктебель»

Художні образи зримого світу мистці створюють на 
площині (живопис, графіка, декоративний розпис) та 

в об’ємі (скульптура, архітектура, декоративне мистецтво). 

А. та В. Сухорські. 
«Св. Юрій Змієборець»

Давньогрецький 
вазопис
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Ти вже знаєш, що основними засобами виразності гра
фіки є лінії, темні та світлі плями, штрихи; живопису — колір 
та його відтінки; скульптури — об’ємнопластична форма 
і фактура матеріалу; декоративноужиткового мистецтва — 
матеріал, стилізація та оздоблення візерунками, знаками, 
символами; архітектури — об’ємнопросторова структу
ра будівлі й матеріал. Основою художньої мови будьякого 
виду та жанру образотворчого мистецтва є композиція, ко
лір, форма, простір та художня техніка.

Уважно розглянь ілюстрації й опиши характерні особли
вості художньої мови кожного твору.

З. Пасічна. «Кінь» А. Боднар. «Воля»

запам’ятай! Художній образ — це властива мистецтву 
форма відображення навколишнього світу, думок, почуттів 
або фантазії мистця виражальними засобами образотвор
чої мови.
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сПогади Про літо
Школярі завжди з нетерпінням чекають літніх канікул — 

адже це чудова нагода вирушити в похід, відпочити на морі 
чи в селі у бабусі, знайти нових друзів, навчитися кататися 
на роликах та багато іншого. Літні дні спливають швидко,  
залишаючи незабутні враження.

Розглянь роботи твоїх ровесників. Опиши, як відпочива
ли діти. А чим тобі запам’яталися ці канікули?

художньо-творча діяльність 
Пригадай найцікавіший епізод зі своїх літніх канікул і на

малюй сюжетнотематичну композицію «Спогади про літо». 
творче завдання. Створи художній образ літнього дня 

на площині за допомогою графічних (пастель, кольорові 
олівці, фломастери) чи живописних (акварель, гуаш) мате
ріалів. Добери кольори, які найкраще передадуть природу 
теплого сонячного дня і твій піднесений настрій.

Зверни увагу на рівномірне заповнення аркуша елемен
тами зображення. Продумай, що ти намалюєш на першому 
плані, а що — на другому. Виділи композиційний центр роз
міром, кольором і тональним контрастом. 

Роботи учнів
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худоЖніЙ образ у граФіці
Художній образ — основа мистецтва. Для створення об

разів у графічних композиціях художники використовують  
лінії, штрихи, крапки, плями, тон. Усі ці засоби виразнос
ті допомагають відтворити об’ємні властивості або форму 
зображення, передати глибину простору тощо. 

Прагнучи  якнайкраще втілити свій творчий задум, мис
тець обов’язково враховує зображувальні можливості різ
номанітних графічних матеріалів та інструментів і вибирає 
відповідну художню техніку.

Природа — невичерпне джерело натхнення для худож
ників, справжня скарбниця образів, мотивів та форм. Серед 
безлічі ліній, плям, кольорів, тонів уважним, допитливим 
поглядом мистець вихоплює саме ті, які згодом використає 
у своїй роботі для створення художнього образу. 

запам’ятай! Зображальні засоби — компоненти техні
ки мистця, які він застосовує для втілення власного творчо
го задуму на основі спостережень або за уявою. 

Графічна палітра

Лінії та плями у природі
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Розглянь графічні твори і визнач, які виражальні 
засоби використали художникиграфіки для створен

ня образів дерев. За допомогою яких інструментів та мате
ріалів виконані ці роботи? Який настрій вони викликають?  

С. Адамович. Рисунки дерев

Г. ОстроумоваЛебедєва. Пейзаж
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