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Урок № 1. Стиль у мистецтві

Запишіть назви стилів мистецтва в культурі минулого.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Доповніть таблицю назвами видів мистецтва.
ВИДИ МИСТЕЦТВА

ПРОСТОРОВІ

ЧАСОВІ

ПРОСТОРОВОЧАСОВІ

Доповніть визначення.
  
купність художніх
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— це мова мистецтва: су  і

,

тема 1: «Стилі та напрями мистецтва»:
античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

характерних для мистецтва певних країн певного історичного періоду,
напряму або індивідуальної манери художника.
  

— це форми творчої

,

що склалися історично як відображення багатогранності реального світу і проявляються в різноманітності
ів художньо-образного відтворення
сприйняття.

й

ів та
естетичного

Скориставшись підказкою, виберіть і запишіть слова, якими можна охарактеризувати художні образи зображених шедеврів мистецтва.

Підказка: величний, суворий, ніжний, масивний, урівноважений, героїчний, грандіозний, розкішний, гармонічний, стрімкий, переможний, стриманий, привітний,
турботливий, поетичний, граціозний, милосердний, яскравий, неповторний,
лагідний, святковий, впевнений, життєрадісний.

Дайте відповіді на запитання.
•

За допомогою яких засобів виразності живописець створює художні образи своїх полотен?

•

Якими засобами виразності користується композитор для створення художнього образу музичного твору?

•

індивідуальний стиль яких митців минулого ви легко можете впізнати?
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Урок № 2. Античний стиль

Розгляньте зображення Афінського Акрополя. Доповніть композицію елементами пейзажу. Техніка виконання — кольорові олівці.

Викресліть зайві слова.
•

•

•
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Засобами художньої виразності архітектури є: форма, жанр, перспектива, світлотінь, композиція, пропорції, регістр, ритм, фактура, відтінок, колір, розмір, радіус, параметри, декор, декорація.
Давньоримський храм усіх богів, побудований в II ст. н. е., ймовірно,
Аполлодором Дамаським, — це Колізей, Пантеон, Афінський Акрополь,
Ерехтейон.
До меморіальних споруд Стародавнього Риму, які прославляли перемоги римської зброї, видатних полководців та імператорів, відносяться
тріумфальні арки, храми, колони, театри, форуми, площі, будинки.

тема 1: «Стилі та напрями мистецтва»:
античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

Запишіть назву ордера античної архітектури біля кожної зображеної капітелі.

Створіть ескіз давньогрецького палацу, взявши за основу колону
одного із ордерів. Техніка виконання — олівець.

Виконайте завдання.
Перелічіть найбільші досягнення античного стилю в архітектурі.
Опишіть особливості давньогрецької архітектури:
  
та архітектури Стародавнього Риму:
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Урок № 3. У світі античності

Розгляньте зображення шедеврів античної скульптури і підпишіть
їх назви.

Виконайте завдання.
Запишіть, які види скульптури були найбільш популярними в епоху
античності.
Наведіть приклади шедеврів античної скульптури, які вас найбільше
вразили.

Запишіть назви античних музичних інструментів.

Доповніть речення.
Статую Афродіти Мілоської знайшли                                                         .
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тема 1: «Стилі та напрями мистецтва»:
античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

Автором статуї «Доріфор» є                                                                        .
У статуї «Дискобол» скульптор Мірон утілив
        

.

Перелічіть стилі вазопису Стародавньої Греції.
                

.

	Розгляньте зображення відомої статуї Ніка Самофракійська.
Cтворіть копію скульптури. Техніка виконання — олівець.

На основі зображеного античного одягу створіть ескіз сучасного
чоловічого або жіночого костюма з елементами античного стилю.
Техніка виконання — олівець.
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Урок № 4. Вітчизняні пам’ятки античної культури

Розгляньте зразки посуду міст Північного Причорномор’я. Оберіть
один виріб, який вам найбільше сподобався, і виліпіть його копію.
Техніка виконання — пластилін чи глина.

Виконайте завдання.
Запишіть назви найвідоміших античних міст–полісів.

Знайдіть в інших джерелах цікаву інформацію про мистецтво стародавньої Ольвії і зробіть її короткий виклад.

Повторіть пісню В. Островського
«Музика». За допомогою шумових
музичних інструментів (дзвіночків
та трикутника) підготуйте ритмічний
супровід до неї.
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тема 1: «Стилі та напрями мистецтва»:
античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

	Розгляньте зображення храму Аполлона Лікаря в Ольвії (VІ ст. до
н. е., реконструкція С. Д. Крижицького).

Віднайдіть спільні риси архітектурних споруд Ольвії та Стародавньої
Греції. Опишіть їх.
	Розгляньте малюнок-реконструкцію, на якому зображено пристань
в Ольвії.

Що ви думаєте про розвиток торгівлі, суднобудування та містобудівництва у період античності? Напишіть про це.
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Урок № 5. Вітчизняні пам’ятки античної культури

	Розгляньте макет хрестово-купольного візантійського храму. Зробіть копію макета чи одного з фрагментів за зразком. Техніка виконання — олівець.

виконайте завдання.
Запишіть види архітектурних споруд візантійського стилю.

Доповніть визначення.
Компактна симетрична споруда, в плані кругла, квадратна, гранчаста чи
хрещата — це  
Прямокутна в плані споруда, розділена всередині низкою колон або
стовпів, —  це
Характерними особливостями візантійського стилю є:
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тема 1: «Стилі та напрями мистецтва»:
античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

Розгляньте зразки орнаменту, притаманні візантійському стилю.
Спробуйте
відтворити той з них, який вам найбільше сподобався.
		
Техніка виконання — олівець.
.

Проект «Нас вітає Візантія»

•

•
•

Мета проекту: досліджувати культуру Візантії, відшукуючи відомості
про візантійський стиль, узагальнюючи та обробляючи 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 візантійського стилю в архітектурі,
скульптурі, декоративному мистецтві тощо, 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 стилю та збережіть їх у форматі jpeg.
Оберіть шаблон майбутнього бюлетеня в програмі Microsoft Office
Publisher, розташуйте зібрану інформацію, оформивши окремі статті за
видами й додаючи відповідні ілюстрації. Роздрукуйте бюлетень або презентуйте його друзям в електронному вигляді.

13

Урок № 6. Мистецтво Візантійської імперії

	Розгляньте зображення відомих візантійських ікон. Запишіть
їх назви.

  

  
	Виконайте завдання.
Запишіть назви різновидів техніки іконопису візантійського стилю.
Що таке фреска? Сформулюйте і запишіть визначення.

Стисло розкрийте значення поняття «візантійський канон».
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тема 1: «Стилі та напрями мистецтва»:
античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

Запишіть назви музичних жанрів і музичних інструментів візантійського
стилю.
Розгляньте зображення візантійського одягу. Спробуйте відтворити чоловічий або жіночий костюм, використовуючи візантійські
орнаменти. Техніка виконання — олівець.

Проект «Мої улюблені шедеври візантійського стилю»
Мета проекту: віднайти зображення шедеврів візантійського стилю та
оформити їх у вигляді слайд-шоу.
Очікуваний результат проекту: слайд-шоу.
•

•
•

План створення проекту
Знайдіть через пошукову систему зображення мистецьких шедеврів візантійського стилю, які вам найбільше сподобалися, та збережіть їх у
форматі jpeg. Доберіть музичний твір, який відповідатиме характеру
демонстрації зібраних ілюстрацій, та збережіть його у форматі мр3.
Знайдіть у мережі Інтернет та встановіть на свій комп’ютер програму для
створення слайд-шоу — Foto-show PRO 8.0.
Запустіть програму. Оберіть параметр (слайд-шоу за 5 хвилин), виберіть
шаблон із переліку, запропонованого програмою. Спочатку імпортуйте
обрані ілюстрації. Додайте музичний файл. Виберіть ефекти для переходів у слайд-шоу, додайте його назву та ім’я автора. Збережіть змонтоване вами слайд-шоу в форматі HD або AVI для перегляду на екрані
комп’ютера. Презентуйте роботу друзям та рідним.
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Урок № 7. Романський стиль

Розгляньте ілюстрацію. Розфарбуйте зображений романський замок, доповнивши його природним ландшафтом. Техніка виконання — кольорові олівці.

На основі зображеного опишіть особливості середньовічного романського замку.

Заповніть схему.
Види споруд
романського стилю
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тема 1: «Стилі та напрями мистецтва»:
античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

Прочитайте. Підкресліть слова, що характеризують особливості
романського замку епохи Середньовіччя.
Стіни: тонкі, масивні, товсті, об’ємні, прозорі, подвійні.
Вікна: вузькі, з поглибленими порталами, широкі, високі, масивні.
Геометричні об’єми в структурі замку: трикутники, куби, паралелепіпеди, кола, призми, квадрати, циліндри, прямокутники, овали.  
Форми склепінь: циліндричні, квадратні, хрестові, тонкі та прозорі.
Розгляньте зображення бійця середньовічного турніру. Зверніть
увагу на його костюм. Домалюйте ще одного лицаря. Техніка виконання — сухий пензель або ручка.

Проект «Іспанські замки романського стилю»
Мета проекту: відшукати інформацію про розвиток архітектури середньовіччя в Іспанії та ілюстрації шедеврів романського стилю.  Упорядкувати роботу у вигляді книги.
Очікуваний результат проекту: паперова або електронна книжечка.
•

•

План створення проекту
Знайдіть відомості про видатні шедеври зодчества романського стилю
в Іспанії. До кожного шедевра збережіть необхідну текстову інформацію
та відповідні ілюстрації.
Оформіть свою міні-книжечку так, щоб в ній були обкладинка, основний
текст і зміст. Збережіть її у форматі PDF. Продемонструйте вашу роботу
своїм рідним та друзям. За бажанням — роздрукуйте книжечку в паперовому вигляді.
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Урок № 8. Романське мистецтво

Уважно розгляньте зображення фрески «Христос Пантократор»
(апсида церкви Сан Клементе де Тауль в Іспанії, поч. XII ст.).
Які риси романського стилю найбільш виражені в даному шедеврі? Прочитайте і підкресліть
відповідні слова: строго симетричні композиції, чіткий контурний рисунок, площинність
зображень, порушення пропор
ційності фігур, неприродність
поз, яскраві кольори, виразність
зображень.

	Розгляньте зображені зразки перукарського мистецтва епохи Середньовіччя. Намалюйте ескіз жіночої зачіски, яку б ви запропонували своїй однокласниці на шкільне свято під назвою «Історія
перукарського мистецтва минулого». Техніка виконання — олівець.
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тема 1: «Стилі та напрями мистецтва»:
античний, візантійський, романський, готика, ренесанс

	Розгляньте зображення одного зі скульптурних шедеврів романського стилю. Напишіть відповіді на запитання.

«Страшний суд».
Рельєф над головним
входом у собор СенЛазар в Отені.
1120-ті рр. Франція

До якого виду скульптури відноситься цей твір?                                        .
У чому його особливість?

	Виконайте завдання.
Запишіть, що відноситься до просторово-часових видів мистецтва.
.
Запишіть назви найвідоміших шедеврів
античної архітектури:
візантійської архітектури:
романської архітектури:
Запишіть, які види скульптури були розповсюджені в мистецтві
античного стилю:
візантійського стилю:
романського стилю:
Запишіть, які види живопису характерні для
античного стилю:
візантійського стилю:
романського стилю:
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Урок № 9. Готичний стиль

Розгляньте схематичні зображення шпилів
готичних
соборів. Створіть копію одного
		
зі шпилів. Техніка виконання — ручка.

		Розгляньте зображення гаргуліїв — гротесків, вирізаних з каменю,
що служать декоративним орнаментом собору. Спробуйте передати одну із тварин скульптури в мініатюрі. Техніка виконання —
пластилін, глина.

					

							

Собор Святої Марії.
Едінбург, Шотландія

Виконайте завдання.
Запишіть, які визначальні риси готичної архітектури проявляються в
основі соборів:
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декорі соборів:
конструкції склепінь:
формі шпилів:                                                                                               
орнаментах:
		Розгляньте начерк відомого собору Нотр-Дам де Парі. Зробіть ескіз
фрагмента собору (за вибором). Техніка виконання — олівець.

Проект «Готична архітектура»
Мета проекту: відшукати зображення шедеврів готичної архітектури, доповнити їх висловами відомих людей про пам’ятки зодчества та
оформити презентацію.
Очікуваний результат проекту: презентація.
План створення проекту
• Для виконання проекту об’єднайтеся в малі групи.
• Відшукайте ілюстрації відомих соборів готичного стилю, доберіть влучні вислови філософів чи поетів про готику, або складіть власні вірші.
• Оформіть презентацію в програмі Microsoft PowerPoint.
• Презентуйте свій проект наприкінці семестру своїм однокласникам.
• Влаштуйте конкурс на кращий проект і визначте переможців.
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