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Тема 6 . Мистецтво європейського культурного регіону 

Параграф 6.1 

Опрацювати сторінки 92-102 з записом у конспект . 

- Основні визначення, ст. 102, 

- Стилі архітектури з наведенням прикладів за ілюстраціями. 

- Відповісти письмово на питання ст. 102 

 

 

Тема 6 . Мистецтво європейського культурного регіону 

Параграф 6.2 

Опрацювати сторінки 102-109 з записом у конспект : 

-Основні визначення  

-Питання ст. 109 - письмово 

-Визначити скульптури різних стилів та епох. Навести приклади 

 

 

Тема 6 . Мистецтво європейського культурного регіону 

Параграф 6.3 

Опрацювати сторінки 109-121 з записом у конспект : 

-Основні визначення  

-Питання ст. 121 - письмово 

Практикум! Створити презентацію  на вибір : 

«Веб-галерея європейського живопису», 

 «Титани» епохи Відродження та їхні шедеври», 

 «Золота доба» іспанського живопису»,   

«Жанри європейського живопису» 

 

Презентації надсилати на пошту викладача - evgenssvna@ukr.net 

 

 

 

 

 Тема 6 . Мистецтво європейського культурного регіону 

Параграф 6.4 

Опрацювати сторінки 122-136 з записом у конспект : 

-Основні визначення ст.136 

- Питання ст. 136 - письмово 
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Тема 7 Художня спадщина України 

Параграф 7.1 

Опрацювати сторінки 137-150 з записом у конспект . 

- Основні визначення, ст. 150, 

- Архітектура. Храми Київської Русі. 

- Відповісти письмово на питання ст. 150 

Практикум! Створити презентацію  на вибір : 

«Шедеври зодчества українського козацького бароко», 

«Костели в західній Україні», 

«Український модерн в архітектурі» 

Презентації надсилати на пошту викладача - evgenssvna@ukr.net 

 

 

 

Тема 7 Художня спадщина України 

Параграф 7.2 

Опрацювати сторінки 150-160 з записом у конспект . 

- Основні визначення, ст. 160, 

- Відповісти письмово на питання ст. 160 

- Практикум! Створити презентацію  на вибір : 

«Скульптурні портрети українських митців», 

«Скульптурна Шевченкіана в Україні та поза її межами» 

Презентації надсилати на пошту викладача - evgenssvna@ukr.net 

 

 

 

Тема 7 Художня спадщина України 

Параграф 7.3 

Опрацювати сторінки 161-175 з записом у конспект . 

- Основні визначення, ст. 175, 

- Відповісти письмово на питання ст. 175 

- Практикум! Створити презентацію  на вибір : 

«Славетні українці в світовому мистецтві», 

«Український авангард» 

Презентації надсилати на пошту викладача - evgenssvna@ukr.net 

 

 

 

Тема 7 Художня спадщина України 

Параграф 7.4 

Опрацювати сторінки 176-189 з записом у конспект . 

- Основні визначення, ст. 189, 

- Відповісти письмово на питання ст. 189 

- Практикум! Створити презентацію  на вибір : 

«Український музичний фольклор», 

«Діяльність і творчість Миколи Лисенка», 

«Історія створення Гімну України», 
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Презентації надсилати на пошту викладача - evgenssvna@ukr.net 

 

  

 

Тема 7 Художня спадщина України 

Параграф 7.5 

Опрацювати сторінки 190-205 з записом у конспект . 

- Основні визначення, ст. 203, 

- Відповісти письмово на питання ст. 203 

  

 

Контрольна робота  

Письмово в зошитах дати відповіді на завдання ст 206-207(за прикладом ст. 88- 89) 
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