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Завдання для самостійної роботи
студентам ІІ курсу з дисципліни «Історія ДПМ»
на період 27 квітня – 8 травня 2020 р.
Завдання для самостійної роботи передбачають індивідуальне опрацювання
студентами матеріалу курсу (відповідно до кожної теми лекції), а також
підготовку презентацій за визначеним викладачем темарієм:
Тема 7. Український килим: особливості історичного розвитку і
художньої стилістики (2 год.).
Анотація. Традиція виготовлення килимів в Україні була поширена від
часів Київської Русі. Історичні літописи засвідчили вживання килимових
виробів у поховально-ритуальних практиках князів. У подільшому
килимарство в Україні розвивалося у панських майстернях, дамашніх
народних заняттях і промислах.
Різні регіони України зберегли у своїх традиціях певну техніку ткання,
набори орнаментальних мотивів, укладених у стійкі композиційні схеми і
форми. Так виникли і розвивались, як окремі, типи подільського,
полтавського, карпатського килимів.
Завдяки діяльності мережі Художпрому у другій половині ХХ ст.
килимарство розвивалось у творчому доробку художників і народних
майстрів окремих фабрик або Виробничо-художніх об’єднань у Глинянах,
Косові, Решетилівці, Полтаві, Дігтярях та інших місцевостях. Серед них
особливо відзначимо Сергія Колоса, Надію Бабенко, Євгена Товстуху,
Людмилу Жоголь та інших.
Питання до самостійної роботи:
1. Загальна характеристика панських килимових виробництв.
2. Робота в галузі виготовлення ескізів і картонів для килимів
художників-живописців (Св. Гординський, П. Холодний, В.
Кричевський, О. Кульчицька)
3. Регіональні осередки килимового виробництва в Україні другої
половини ХІХ – початку ХХ ст.
4. Український авторський килим на виробництвах мережі Художпрому
(друга половина ХХ ст.)
Питання до самоконтролю:
1. Дайте загальну характеристику характеру килимових виробів у
панських майстернях.
2. Прокоментуйте діяльність у художньому килимарстві В. Кричевського,
О. Кульчицької, П. Холодного (старшого).
3. Визначте регіональні технічні і художні особливості українських
традиційних килимів.

4. Дайте приклади українського авторського килима на виробництвах
мережі Художпрому (друга половина ХХ ст.).
Завдання по темі:
Створити презентацію-повідомлення до однієї з визначених тем. У текстіпрезентації (формат PPT) стисло розкрити сутність питання. Структура
презентації: вступ, основна частина 3 ст. комп’ютерного тексту + 5-7 ілл.,
висновки.
Дати короткі відповіді на питання для самоконтролю.
Тема 8. Історія розвитку художньої кераміки: стародавні цивілізації і
Середньовіччя (2 год.).
Анотація. Керамічне виробництво, як важлива художня галузь, покликана
до життя неолітичною революцією, виникло і розвивалось у всіх
найдавніших цивілізаціях світу. У різних музейних колекціях представлені
різні періоди і культури керамічних виробів Давнього Єгипту, Етрурії,
Античної Греції. Найдавніші прийоми формотворення й оздоблення виникли
саме в цей період.
В епоху Середньовіччя важливим осередком розвитку художньої кераміки
стала Візантійська імперія. Тут діяли майстерні в Константинополі і в
провінціях, які виготовляли посуд розвинутого асортименту, оздоблений
кольоровими поливами або технікою сграфіто. Після загибелі Візантії і
виникнення Османської імперії, керамічне виробництво еволюціонує і
розвивається далі у контексті традицій виготовлення й оздоблення
мусульманського посуду.
Питання до самостійної роботи:
1. Керамічні вироби Давнього Єгитпу
2. Кераміка Античної Греції
3. Художня кераміка Етрурії
4. Візантійська кераміка: технічні і художні особливості виробів.
Питання до самоконтролю:
1. Дайте загальну характеристику керамічних виробів Давнього Єгипту.
2. Проаналізуйте класифікацію керамічних виробів Давньої Греції.
3. Охарактеризуйте особливості художньої манери форм і скульптурних
оздоблень керамічних посудини етруських майстрів.
4. Визначте особливості художнього стилю візантійської кераміки
окремих осередків.
Завдання по темі:
Створити презентацію-повідомлення до однієї з визначених тем. У текстіпрезентації (формат PPT) стисло розкрити сутність питання. Структура

презентації: вступ, основна частина 3 ст. комп’ютерного тексту + 5-7 ілл.,
висновки.
Дати короткі відповіді на питання для самоконтролю.
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