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Урок 1. Жанри образотворчого мистецтва. 
Композиція на вільну тему в обраному жанрі
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До яких жанрів образотворчого мис-
тецтва можна зарахувати сюжети компо-
зицій, зображених на дитячих малюнках?

Історичний жанр

Пейзаж Міфологічний

НатюрмортКазковий

Побутовий

ПортретРелігійний

Анімалістичний Батальний

Мал. В. Демчко

Мал. В. Колісник

Поділ на жанри існує в усіх видах образотворчого мистецтва. 
Визначення окремих жанрів залежить від тем, які відображаються у творі.



Створи композицію на вільну тему в обраному жанрі.



Урок 2. Виготовлення паспарту
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Картини, а також різні аплікації, вишивки, фотографії, ко-
лажі, малюнки не вимагають дорогих рам, їх можна оформити 
за допомогою картонної паперової рамки — паспарту. Виготов паспарту з кольорового паперу або картону.

Картина і рамочка повинні сприйматися як єдине ціле. 
Крім того, рамочка має ще й посилювати сприйняття картини.

1

Вишивка

Вишивка Картина

Фотографія

2

3 4



Оформ свій малюнок, фотографію або аплікацію за допомогою паспарту та наклей на цю сторінку. Задекоруй паспарту відпо-
відно до змісту чи образу зображуваного.



Урок 3. Абстрактна композиція
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Такий напрям у мистецтві називають абстракціонізмом.
Абстрактні композиції можна виконати у техніці мармуру-

вання.
Ця техніка дозволяє за допомогою фарб для мармурування 

надавати неповторних ефектів будь-якій поверхні (склу, кера-
міці, паперу, каменю). 

У сюжетах цих надзвичайних картин важко 
визначити їхній жанр. Різнокольорові плями 
і лінії у композиції інколи не зображують нічого!

1. Кілька крапель фарби різного кольору накрапай на поверхню води.
2. За допомогою зубочистки розведи у різні боки фарбу, щоб вийшли 

візерунки.
3. Притули до поверхні папір на кілька секунд.
4. Поверхня паперу вбере фарбу. Домалюй елементи композиції.

1 2 3 4

В. Кандинський. «Кілька кіл»

В. Кандинський. «Композиція Х»


