8 клас. Мистецтво. Завдання на період призупинення навчання.
Підручник: Мистецтво: підручн.для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М.Масол.– Х.:ФОЛІО, 2016. – 240 с.
№
Тема
Завдання
Творчі практичне завдання з образотворчого
Завдання для самоосвіти. Мистецькі проєкти
мистецтва
(завдання за вибором)
(варіант за вибором)
1.
Романтизм в
Підручник, с. 154-155.
Підручник, с.155. Дізнайтеся більше про творчість
образотворчому мистецтві.
1.Намалюй фантастичний пейзаж (акварель, пензлі)
митця, який привернув вашу увагу найбільше, і
Музика романтиків.
2.Намалюй марину, в якій передай романтичну
підготуйте розповідь про нього з демонстрацією
27.04.2020
атмосферу морської стихії (акварель або гуаш,
слайд-шоу.
пензлі).Орієнтовні теми: «Захід сонця: штиль»,
Підручник, с. 163. МП: «Національні школи в музиці
«Серед бурхливих хвиль», «Білокрилі вітрильники на
епохи романтизму» (презентація творчості
морських просторах», «Скелі на Кримському
композиторів з музичними фрагментами.).
узбережжі», «Морська баталія».
Реалістичний стиль в
Підручник, с. 174-175
Підручник. С. 175. СО: У вільний час дослідіть, хто з
2
образотворчому мистецтві
1.Намалюй реалістичну композицію в побутовому
художників присвячував свої твори тематиці
04.05.2020
жанрі на тему українських народних обрядів
українського козацтва.
(кольорові олівці, пастель, тонований папір).
СО: За бажанням ознайомтеся з творчістю видатного
2.Придумай і намалюй сатиричну картину, карикатуру іспанського художника за фільмом «Гойя або тяжкий
чи шарж на тему з життя сучасного підлітка (кольорові шлях пізнання».
олівці, фломастер).
Реалістичний
стиль
у
Підручник, с. 192-193
Підручник, с. 181. СО: У вільний час подивіться
3
музичному мистецтві.
1. Створи емблему фольклорного фестивалю
екранізації опери «Риголетто», фільми про Роксолану.
(графічний матеріал за вибором).
За бажанням підготуйте презентацію фрагмента
Стильовий синтез.
2. Створи колаж для оформлення диска «Шевченко і
одного з українських народних обрядів.
Творчість Тараса Шевченка музика» (за бажанням застосуйте комп’ютерну
Підручник, с. 193. МП: «Шевченко і Лисенко –
і Миколи Лисенка
графіку).
фундатори української культури»
12.05.2020
Інформація про оновлення навчальних матеріалів і опитування (Google-диск, Sway, Padlet, використаннямGoogle-форм, LearningApps) буде
надаватись класним керівникам для розміщення у групах класів
Листування з приводу виконання завдань, результатів опитування, консультації з використанням e-mail
lora122@ukr.netlaryssatereshchenko@gmail.com, Viber, Telegram, Whatsapp
Влаcні роботи —проєкти, ілюстрації до прослуханих творів (малюнки), вірші надсилати на адресу laryssatereshchenko@gmail.com або
lora122@ukr.net. Якщо завдання виконано без використання комп’ютера:

- малюнки, створені фарбами або олівцями, колажі обов’язково повинні бути підписані,
- їх потрібно сфотографувати і надіслати.
9 клас. Мистецтво. Завдання на період призупинення навчання.
Підручник:
Мистецтво: підручн.для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л.М.Масол.– К.: Видавничий дім «Освіта», 2016. – 224 с.
РОЗДІЛ 2. ЕКРАННІ МИСТЕЦТВА. ФОРМИ ПОШИРЕННЯ МИСТЕЦТВА
№
Тема
Завдання (варіанти на вибір)
1.
Фотомистецтво та Варіант 1. Підручник, с. 213. Створіть серію рекламних плакатів про художні секції, студії, гуртки вашої школи.
реклама
Варіант 2. Підручник, с. 213.Створіть рекламу українських товарів у стилі мінімалізму.
27.04.2020
Варіант 3. Підручник, с. 179. Знайдіть цікаві фотографії куточків свого краю, створи соціальну рекламу (колаж або
відеоролик) про охорону довкілля «Україна рідна моя на прекрасній планеті Земля»
2.

3.

Поширення
мистецтва: музеї,
галереї,
бібліотеки
04.05.2020
Мистецтво в
діалозі культур
12.05.2020

Варіант 1. Підручник, с. 191. Уявіть себе музейними співробітниками. За допомогою ресурсів мережі Інтернет
розробіть програми віртуальних подорожей і екскурсій художніми музеями світу, щоб збагатити уявлення про стилі й
напрями мистецтва від модерну до модернізму, які виникли в європейській культурі. Презентація.
Варіант 2.Створіть віртуальні екскурсії до музеїв, які згадуються в темі.

Підручник, с. 203. Завдання за вибором:

Презентація «Мистецтво єднає світ»

Подивіться самостійно фільм «Вавилон» (реж. А. Іньярріту), в якому показана картина нашого світу, як один
великий Вавилон з перетином національних культур і традицій, людських доль. Поміркуйте, як кінострічка вчить
людей знаходити спільну мову, вміти слухати інших і досягати цілей і залишатися толерантними в процесі
міжкультурних контактів. Створіть інфографіку, плакат, есе або презентацію, щод пояснити свою думку уявним
опонентам у дискусії.
Інформація про оновлення навчальних матеріалів і опитування (Google-диск, Sway, Padlet, використаннямGoogle-форм, LearningApps) буде надаватись
класним керівникам для розміщення у групах класів
Листування з приводу виконання завдань, результатів опитування, консультації з використанням e-mail lora122@ukr.netlaryssatereshchenko@gmail.com,
Viber, Telegram, Whatsapp
Влаcні роботи —проєкти, ілюстрації до прослуханих творів (малюнки), вірші надсилати на адресу laryssatereshchenko@gmail.com або lora122@ukr.net.
Якщо завдання виконано без використання комп’ютера:
- малюнки, створені фарбами або олівцями, колажі обов’язково повинні бути підписані,
- їх потрібно сфотографувати і надіслати.

10 клас. Мистецтво.Завдання на період призупинення навчання.
Масол Л. М.Мистецтво. Рівень стандарту, профільний рівень: підруч. для 10(11) класу закладів загальної середньої освіти /
Л. М. Масол. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. —224 с. : іл.
27.04.2020
04.05.2020
ТЕМА 4. Мистецтво індійського культурного регіону.
4.1. Шедеври архітектури, скульптури. Живопису. (Варіанти завдань на вибір)
Варіант 1. Ескіз тканини для сарі або шалі (за бажанням – з використанням традиційного індійського елементу «огірок»).

Варіант 2(колективна робота). Розробіть проект рекламного буклету “Подорожуємо Індією” з використанням знакових візуальних образів
мистецтва цієї країни.
4.2. Звучання і рух Всесвіту в індійській музиці і танцях

Використовуючи інтернет-джерела, послухайте індійську музику, доберіть твори для зняття стресів, медитації. («Плейліст»)
12.05.2020
ТЕМА 5. Мистецтво арабо-мусульманського культурного регіону
Завдання до теми (варіант на вибір):
Варіант 1.Прочитайте свої улюблені казки чи оповідання з пам’ятки арабської літератури “Тисяча і одна ніч”. Поекспериментуйте в царині каліграфії, з
арабесками і орнаментами та запишіть імена відомих персонажів, афоризми з твору.
Варіант 2 . Створіть альбом анти-стрес з графічних арабесок, дайте їм емоційні назви. Спробуйте онлайн обмінятися з однокласниками своїми
малюнками і розфарбовуйте їх для поліпшення емоційного стану (після перевтоми, під час поганого настрою тощо).
Інформація про оновлення навчальних матеріалів і опитування (Google-диск, Sway, Padlet, використаннямGoogle-форм, LearningApps) буде надаватись
класним керівникам для розміщення у групах класів
Листування з приводу виконання завдань, результатів опитування, консультації з використанням e-mail lora122@ukr.netlaryssatereshchenko@gmail.com,
Viber, Telegram, Whatsapp
Влаcні роботи —проєкти, ілюстрації до прослуханих творів (малюнки), вірші надсилати на адресу laryssatereshchenko@gmail.com або lora122@ukr.net.
Якщо завдання виконано без використання комп’ютера:
- малюнки, створені фарбами або олівцями, колажі обов’язково повинні бути підписані,
- їх потрібно сфотографувати і надіслати.

11 клас. Мистецтво.Завдання на період призупинення навчання.
Підручник:
Масол Л. М.Мистецтво. Рівень стандарту, профільний рівень: підруч. для 10(11) класу закладів загальної середньої освіти /Л. М. Масол. — К. :
Видавничий дім «Освіта», 2018. —224 с. : іл.
ТЕМА. «Мистецтво європейського культурного регіону. Художня спадщина України»:
27.04.2020, 04.05.2020, 12.05.2020
Театр і кіно

Завдання. Підготуйте презентацію для дискусії на тему «Сучасний герой театру і кіно – хто він?». Оберіть топ-5 акторів-кумирів.

Мистецький проект (за вибором): «Лесь Курбас — реформатор українського театру». (Зокрема дослідіть, за які досягнення його ім’я
увійшло до Золотої книги видатних європейців у Відні).
«Іван Миколайчук – втілення національного духу в українському кіно».

Практикум. Створіть/упорядкуйте перелік ресурсів та посилань для розділу «Навчальні фільми» відеотеки українського кіно
Архітектура. Скульптура. Живопис, графіка. Музичне мистецтво.
Повторення, презентація проєктів.

Інформація про оновлення навчальних матеріалів і опитування (Google-диск, Sway, Padlet, використаннямGoogle-форм, LearningApps) буде
надаватись класним керівникам для розміщення у групах класів
Листування
з
приводу
виконання
завдань,
результатів
опитування,
консультації
з
використанням
e-mail
lora122@ukr.netlaryssatereshchenko@gmail.com, Viber, Telegram, Whatsapp
Влаcні роботи —проєкти, ілюстрації до прослуханих творів (малюнки), вірші надсилати на адресу laryssatereshchenko@gmail.comабо
lora122@ukr.net

