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Дорогі дев’ятикласники та дев’ятикласниці!
Пропонований зошит допоможе вам узагальнити й закріпити знання з усіх передбачених навчальною програмою тем, зокрема, оволодіти вмінням визначати характерні особливості творів різних видів мистецтва таких художніх стилів і напрямів, як
імпресіонізм, постімпресіонізм, модерн, модернізм, постмодернізм. Окрім того, вас
чекає захоплююча подорож у світ кіно- та фотомистецтва. Здобуті знання і вміння ви
зможете успішно застосовувати в різноплановій художній діяльності, керуючись детальними інструкціями та практичними рекомендаціями, поданими в рубриці з промовистою назвою «Творча майстерня».
Зошит має електронний додаток, де вміщено галерею ілюстрацій до кожної теми,
що вивчатиметься протягом року, пізнавальні презентації та ретельно дібрані відеой аудіоматеріали, які слугуватимуть джерелом цікавої та корисної інформації під час
проведення мистецьких досліджень і роботи над творчими проектами.
Автор

Умовні позначення
Творча майстерня
Перевірте свої знання з теми
Виконайте завдання
Попрацюйте над проектом

УВАГА!
Завантажуйте безкоштовний інтерактивний додаток,
використовуючи детальну інструкцію, за посиланням:
http://www.bohdan-digital.com/edu.

Технічна підтримка: (0352) 52-91-05, 067-352-09-89;
admin@bohdan-digital.com
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УРОК № 1. Мистецтво кінця ХІХ — початку ХХІ ст.

Пригадайте назви стилів мистецтва в культурі минулого. Заповніть таблицю.

Назва стилю

Часові межі

Запишіть назви стилів, напрямів і течій мистецтва кінця ХІХ —
початку ХХІ ст. і часові межі їх існування.

Часові межі

Назви стилів, напрямів,
течій мистецтва
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Тема 1: Стилі та напрями мистецтва
Розгляньте ілюстрації. Визначте і вкажіть за допомогою відповідних цифр вид мистецтва, до якого належить кожен із зображених шедеврів.

1 — архітектура, 2 — живопис, 3 — графіка, 4 — декоративне мистецтво, 5 — скульптура.
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УРОК № 2. Імпресіонізм у мистецтві сучасності

Доповніть характеристику живопису імпресіонізму.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЖИВОПИСУ ІМПРЕСІОНІЗМУ
Техніка виконання:
Популярні жанри:
Палітра кольорів:
Художні особливості: зображення не лише предметного світу, а

Розгляньте репродукцію картини Е. Деґа
«Блакитні танцівниці» (1897 р.). Спробуйте
відтворити в мініатюрі образ однієї із зображених танцівниць, дотримуючись характерних особливостей живопису імпресіонізму.
  Техніка виконання — пастель, кольорові олівці.
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Тема 1: Стилі та напрями мистецтва
Намалюйте осінній пейзаж, дотримуючись особливостей імпресіонізму.
Техніка виконання — гуаш або акрилові фарби.

Викресліть зайві слова.
1. Поняття «іmpression» означає: відчуття, враження, почуття, світлотінь, малюнок, орація.
2. Художню систему, що полягала у розкладанні складних тонів на чисті кольори
розробили архітектори-новатори, художники-імпресіоністи, художники модерну,
скульптори доби імпресіонізму.
3. Живопис, який виник у результаті роботи художників на повітрі, а не в майстерні,  
називали портретним, пленерним, пейзажним, імпровізованим, радісним.
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УРОК № 3. Скульптура і театр імпресіонізму

Розгляньте зображення відомих скульптур імпресіонізму. Підпишіть їх
назви та прізвища авторів.

З-поміж запропонованих слів і словосполучень оберіть і підкресліть ті, які
характеризують тематику скульптури імпресіонізму.
Філософія буття, пасторальні теми, алегоричні та символічні образи, трагічні і теми війни, емоційна і психологічна сторони життя людини, комічні
образи.
Доповніть речення.
Найпопулярніші жанри скульптури імпресіонізму:
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Тема 1: Стилі та напрями мистецтва
Театральне мистецтво імпресіонізму характеризується такими сценічними
прийомами:

Розгляньте зображення відомої скульптури Родена. Створіть її копію в
мініатюрі. Техніка виконання — олівець.

                

.

Проект «Імпресіонізм у мистецтві»
Мета проекту: на основі пошукової роботи досліджувати мистецтво імпресіонізму, аналізуючи й узагальнюючи потрібну інформацію. Результати оформити
у вигляді бюлетеня в програмі Microsoft Office Publisher.
Очікуваний результат проекту: бюлетень в електронному  або паперовому
вигляді.
•

•
•

План створення проекту
Знайдіть відомості про особливості живопису, музичного мистецтва, театру
імпресіонізму, користуючись електронними енциклопедіями, довідниками чи
іншими джерелами. Розподіліть зібрану інформацію за видами мистецтва та
збережіть її у форматі Word.  
Доберіть до кожного виду мистецтва ілюстрації із зображенням шедеврів імпресіонізму та збережіть їх у форматі jpeg.
Оберіть шаблон майбутнього бюлетеня в програмі Microsoft Office Publisher,
розмістіть зібрану інформацію, оформивши окремі статті за видами мистецтва
й додаючи відповідні ілюстрації. Роздрукуйте бюлетень або презентуйте його
друзям в електронному вигляді.
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УРОК № 4. Імпресіонізм у музичному мистецтві

Послухайте уривок із другої частини («Гра хвиль») симфонічних ескізів
«Море» К. Дебюссі. Створіть ілюстрацію до твору, малюючи білою фарбою на блакитному тлі. У своєму малюнку спробуйте передати характерні
особливості імпресіонізму.

Доповніть речення.
Досягнення музичного мистецтва імпресіонізму
Жанри:

Ладова основа:

Інструментування:
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Тема 1: Стилі та напрями мистецтва
Напишіть міні-твір на тему «Мої враження від музичного мистецтва ім
пресіонізму».

Послухайте музичну композицію М. Равеля «Гра води» та створіть ілюстрацію до цього твору в техніці акварель «по-мокрому».
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УРОК № 5. Мистецтво постімпресіонізму

Розгляньте репродукцію картини Ж.-П. Сера, коротко охарактеризуйте її.
1. Назва картини:

2.Техніка виконання:

3. Колірна гама:

4. Сюжет:
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Тема 1: Стилі та напрями мистецтва

Виконайте завдання.
Запишіть характерні риси мистецтва постімпресіонізму.

Дайте визначення поняття «пуантилізм».

За мотивами картини В. ван Ґоґа «Зоряна ніч» (див. підручник,
с. 38) намалюйте пейзаж, дотримуючись характерних особливостей по		
стімпресіонізму. Техніка виконання — пастель або кольорові олівці.

.

Розгляньте зображення відомих
живописних творів постімпресіонізму. Відшукайте в Інтернет-джерелах
відомості про них. Підпишіть назви
цих картин.
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ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРИСТАНІ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

https://muzei-mira.com
http://muzmebeli.ru/gg-modern/pages
http://www.moda-doma.com.ua
http://www.voyage.org.ua
https://artchive.ru/artists
http://calendate.com.ua/event
http://moviestape.net/katalog_filmiv
https://ua.igotoworld.com
http://kinogo.club
https://pidruchniki.com/79233/kulturologiya
http://mestectvo.com/zvnovost/441-istfotog.html
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