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Þí³ äðóç³!
Íàøà ñï³ëüíà ìàíäð³âêà Êðà¿íîþ ìèñòåöòâ òðèâàòèìå é öüî-

ãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, à ñòîð³íêè ï³äðó÷íèêà ñëóãóâàòèìóòü íàì 
äîðîãîâêàçîì.

Ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ âè ä³çíàºòåñü, ùî òàêå õóäîæí³ îáðàçè, ÿê 
¿õ ñòâîðþþòü ó ð³çíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà òà ÿê³ çàñîáè âèðàçíîñò³ 
äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü. Íà âàñ ÷åêàþòü íîâ³ çóñòð³÷³ ç íà-
ðîäíèì, õîðåîãðàô³÷íèì, òåàòðàëüíèì ìèñòåöòâàìè ³ ìèñòå-
öòâîì ê³íî, íîâ³ âðàæåííÿ é â³äêðèòòÿ. Çîêðåìà, âè â³äêðèºòå 
äëÿ ñåáå ìèñòåöòâî ôîòîãðàô³¿ òà öèðêîâå ìèñòåöòâî, îòðè-
ìàºòå åëåìåíòàðí³ óÿâëåííÿ ïðî äèçàéí, çìîæåòå ðîçøèðèòè 
é ïîãëèáèòè ñâî¿ çíàííÿ ïðî îñîáëèâîñò³ õóäîæíüî-îáðàçíî¿ 
ìîâè ìóçè÷íèõ òâîð³â, òâîð³â æèâîïèñó, ãðàô³êè, ñêóëüïòóðè, 
àðõ³òåêòóðè. Âè é íàäàë³ áóäåòå äîñë³äæóâàòè õóäîæí³ òðàäè-
ö³¿ ð³äíîãî êðàþ, âäîñêîíàëþâàòè âì³ííÿ ñïðèéìàòè ìóçèêó, 
ñòâîðþâàòè ñþæåòíî- òåìàòè÷í³ êîìïîçèö³¿ ó äåêîðàòèâí³é àáî 
ðåàë³ñòè÷í³é ìàíåðàõ çîáðàæåííÿ, âò³ëþâàòè õóäîæí³ îáðàçè 
â ð³çíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà.

Ó ï³äðó÷íèêó º òàêîæ ö³êàâ³ ìèñòåöüê³ ³ãðè é òâîð÷³ çàâäàííÿ, 
ÿê³ äîïîìîæóòü âàì ðîçâèíóòè ñâî¿ òàëàíòè. Íàñíàãè âàì òà 
óñï³õ³â! 

ÓÌÎÂÍ² ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß

 — âèêîíàé çàâäàííÿ

 — ïîñëóõàé ìóçèêó, ïåðåãëÿíü â³äåî

 — çàñï³âàé ï³ñíþ

 — çâåðíè óâàãó, çàïàì’ÿòàé

 — õâèëèíêà òâîð÷îñò³ 

 — ³ãðîâèé ìàéäàí÷èê

 — ïîïðàöþéòå â ïàðàõ, ãðóïàõ

 — çàâäàííÿ ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³
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        ÓÐÎÊ 1. ÌÀÍÄÐ²ÂÊÀ Â ÊÐÀ¯ÍÓ ÌÈÑÒÅÖÒÂ

            ÎÁÐÀÇÈ ÏÐÈÐÎÄÈ Â ÌÈÑÒÅÖÒÂ²

 Пригадай, які відкриття ти зробив/зробила для себе в Кра-
їні музичного мистецтва минулого навчального року. Які 
інструментальні твори та пісні стали твоїми улюбленими?

 Ìóçèêà — îñîáëèâèé âèä ìèñòåöòâà: çà äîïîìîãîþ 
çâóê³â âîíà äîíîñèòü äî ñëóõà÷³â äóìêè òà ïî÷óòòÿ 
êîìïîçèòîðà, âò³ëåí³ â õóäîæí³õ îáðàçàõ. Ðîçêðèòè 
çì³ñò ìóçè÷íîãî òâîðó é ïåðåäàòè çàäóì àâòîðà äî-
ïîìàãàþòü âèêîíàâö³ — ìóçèêàíòè é ñï³âàêè.

Õóäîæí³é îáðàç ó ìóçèö³ — öå ôîðìà â³äîáðà-
æåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, äóìîê, ïî÷óòò³â àáî 
ôàíòàç³¿ ìèòöÿ çàñîáàìè ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà.

 Розглянь карту-схему нашої мандрівки. Які художні об-
рази будуть супроводжувати тебе у дорозі?

    Ìàíäð³âíà êàðòà Êðà¿íîþ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà

Îáðàçè ëþäåé   
³ òâàðèí ó ìóçèö³

Îáðàçè ïðèðîäè 
â ìóçè÷íîìó  
ìèñòåöòâ³

Ìóçè÷í³ îáðàçè  
â òåàòð³, õîðåîãðà-
ô³¿, ê³íî é öèðêó

Õóäîæí³ îáðàçè  
íàðîäíîãî ìóçè÷- 
íîãî ìèñòåöòâà

 Ó ìèñòåöüê³é ìàíäð³âö³ òîá³ çíàäîáèòüñÿ åëåêòðîí íèé 
àáî ïàïåðîâèé áëîêíîò, êóäè òè áóäåø çàïèñóâàòè 
ñâî¿ ðåïîðòàæ³ òà ìóçè÷í³ âðàæåííÿ. À ùå ïðîòÿãîì 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó òè çìîæåø ç³áðàòè êîëåêö³þ óëþ-
áëåíèõ ìóçè÷íèõ îáðàç³â ç ³íñòðóìåíòàëüíèõ òâîð³â 
òà íîâèõ ï³ñåíü, âèêîíàíèõ òîáîþ ³ çàïèñàíèõ çà äî-
ïîìîãîþ äèêòîôîíà. Äëÿ ö³º¿ êîëåêö³¿ ïîòð³áíî ñòâî-
ðèòè ñïåö³àëüíó ïàïêó íà òâîºìó ´àäæåò³.
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 Слова П. Чубинського, музика М. Вербицького. Держав-
ний Гімн України (у виконанні Національного заслужено-
го академічного народного хору України імені Г. Вірьовки 
та Національного симфонічного оркестру України).
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ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ
Слова  П. Чубинського                                             Музика М. Вербицького

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ Ã²ÌÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Ñëîâà Ï. ×óáèíñüêîãî                                           Ìóçèêà Ì. Âåðáèöüêîãî

Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íè ³ ñëàâà, ³ âîëÿ,
ùå íàì, áðàòòÿ ìîëîä³¿, óñì³õíåòüñÿ äîëÿ.
Çãèíóòü íàø³ âîð³æåíüêè, ÿê ðîñà íà ñîíö³.
Çàïàíóºì ³ ìè, áðàòòÿ, ó ñâî¿é ñòîðîíö³.
           Ïðèñï³â:
Äóøó é ò³ëî ìè ïîëîæèì çà íàøó ñâîáîäó,
³ ïîêàæåì, ùî ìè, áðàòòÿ, êîçàöüêîãî ðîäó.
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 Що тобі відомо про головну пісню твоєї Батьківщини? 
Які риси характеру українців передає гімн? Який музич-
ний образ України створив композитор?
Äåðæàâíèì Ã³ìíîì Óêðà¿íè º íàö³îíàëüíèé ã³ìí 
íà ìóçèêó Ì. Âåðáèöüêîãî ç³ ñëîâàìè ïåðøîãî êó-
ïëåòó òà ïðèñï³âó òâîðó Ï. ×óáèíñüêîãî. Óïåðøå 
ã³ìí ³ç íîòíèì òåêñòîì áóëî íàäðóêîâàíî 1865 ðîêó.

 Заспівай разом із однокласниками Державний Гімн 
України стоячи.

 Дізнайтесь із додаткових джерел історію створення гім-
ну нашої держави та відомості про його авторів.

 Òè âæå çíàºø, ùî óêðà¿íö³ — íàäçâè÷àéíî ñï³âó÷èé 
íàðîä, çàêîõàíèé ó ð³äíó çåìëþ. Îáðàç Óêðà¿íè âò³-
ëåíî ó áàãàòüîõ íàðîäíèõ òà ñó÷àñíèõ ï³ñíÿõ.

 Слова і музика М. Янченка. «Лише у нас на Україні»  
(у виконанні І. Федишин).  

 С. Май. «Ми любим нашу рідну Україну».  
1. Ìè íàðîäèëèñü â Óêðà¿í³,

äå ñâ³òèòü ñîíöå çîëîòå,
äå êâ³òíå íàâåñí³ êàëèíà,
â ñàäó ÷åðåøåíüêà öâ³òå.

  Ïðèñï³â:
Ìè ëþáèì íàøó ð³äíó Óêðà¿íó —
íåõàé ëåòèòü ïî ñâ³òó ï³ñíÿ öÿ,
íåõàé ñëîâà ïòàøèíîþ ïîëèíóòü          Äâ³÷³
é ðîçêâ³òíóòü â âàøèõ äóøàõ ³ ñåðöÿõ.

2. Çåìëÿ ñåðïàíêàìè ñïîâèòà,
â æèòàõ âîëîøêè ãîëóá³...
Âîíà îäíà íà ö³ë³ì ñâ³ò³ 
äëÿ íàñ ó ðàäîñò³ é æóðá³.

  Ïðèñï³â.
 Досліди′ , хто із сучасних співаків/співачок виконував 

Державний Гімн України під час важливих урочистих 
заходів. Чиє виконання тебе найбільше вразило? Чому?
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        ÓÐÎÊ 2. ÌÀÍÄÐ²ÂÊÀ Â ÊÐÀ¯ÍÓ ÌÈÑÒÅÖÒÂ 

 Пригадай, що тобі відомо про засоби виразності графіки, 
живопису, архітектури, декоративно-ужиткового мисте-
цтва. Які види творчих робіт подобаються тобі найбільше? 

 Òâîðè â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâ (ìàëþíêè, êàðòèíè, ñêóëüï-
òóðè, ñïîðóäè òîùî) îð³ºíòîâàí³ íàñàìïåðåä íà ãëÿ-
äà÷³â ³ ñïðèÿþòü ï³çíàííþ íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó ÷åðåç 
õóäîæí³ îáðàçè.

Õóäîæí³é îáðàç ó â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâàõ — 
öå ôîðìà â³äîáðàæåííÿ ä³éñíîñò³, ùî âèíèêàº  
â òâîð÷îìó ïðîöåñ³ òà âò³ëþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ 
õóäîæí³õ òåõí³ê ³ çàñîá³â âèðàçíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî 
âèäó â³çóàëüíîãî ìèñòåöòâà.

 Õóäîæí³ îáðàçè çðèìîãî ñâ³òó ìèòö³ ñòâîðþþòü íà 
ïëîùèí³ (æèâîïèñ, ãðàô³êà, äåêîðàòèâíèé ðîçïèñ) 
òà â îá’ºì³ (ñêóëüïòóðà, àðõ³òåêòóðà, äåêîðàòèâíå 
ìèñòåöòâî).

 Розглянь карту-схему. Які художні образи поставатимуть 
перед тобою під час нашої мандрівки?

     Ìàíäð³âíà êàðòà Êðà¿íîþ â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâ 

Îáðàçè ïðèðîäè   
â ãðàô³ö³ 
òà æèâîïèñ³

Õóäîæí³ îáðàçè  
â óêðà¿íñüêîìó  
äåêîðàòèâíî-óæèò- 
êîâîìó ìèñòåöòâ³

Õóäîæí³ îáðàçè  
â òåàòð³, ê³íî, 
õîðåîãðàô³¿  
òà öèðêó

Îáðàçè  
ëþäåé ³ òâàðèí  
â îáðàçîòâîð÷îìó  
ìèñòåöòâ³ 
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 Ó ìèñòåöüê³é ïîäîðîæ³ òîá³ çíàäîáèòüñÿ àëüáîì 
÷è áëîêíîò äëÿ çàìàëüîâîê ³ íà÷åðê³â. Òàêîæ âàðòî 
ñòâîðèòè íà òâîºìó ´àäæåò³ ïàïêó, â ÿê³é òè çáåð³ãà-
òèìåø ôîòîãàëåðåþ ñâî¿õ òâîð÷èõ ðîá³ò, óëþáëåí³ 
õóäîæí³ çí³ìêè òà â³äåîðîëèêè. 

 Розглянь художні твори, в яких утілено образ України. 
До якого виду мистецтва належить кожна робота? Вислов 
свої міркування про засоби виразності, які використали 
митці.

   ß. ×èæåâñüêèé. «Ìîÿ Óêðà¿íà»     Â. Áîðîäàé. «Áàòüê³âùèíà-Ìàòè»

Відеоролик «Образ України у візуальних мистецтвах».
 Створи тематичну композицію «Моя Україна» акварель-

ними або гуашевими фарбами. Передай свою любов до 
рідного краю за допомогою кольору. За бажанням вико-
ристай у малюнку елементи символіки України, попу-
лярні смайлики, шрифтові композиції.

 Заспівайте разом пісню про Україну. Влаштуйте у класі 
виставку своїх робіт. 

Â. ×èïóðêî. Îáêëàäèíêà

Î. Øóïëÿê. 
«Í³÷íà 
Áåðåãèíÿ»
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ÓÐÎÊ 3. ÏÎÐÈ ÐÎÊÓ  
 Â ÌÓÇÈÖ² ÒÀ ÃÐÀÔ²Ö²

Çîëîòà êðàñóíÿ — îñ³íü-÷àð³âíèöÿ!
Ïî çåìë³ ñòóïàº, çîëîòîì ³ñêðèòüñÿ.
Â æîâòå ³ ÷åðâîíå ëèñòÿ÷êî ôàðáóº
³ êàðòèíè äèâí³, ÷àð³âí³ ìàëþº.

    Í. Êðàñîòê³íà

 Êðàñà ïðèðîäè â ð³çí³ ïîðè ðîêó ÷àñòî íàäèõàº êîì-
ïîçèòîð³â íà ñòâîðåííÿ ñïðàâæí³õ øåäåâð³â. Ó òàêèõ 
ìåëîä³ÿõ ìîæíà â³ä÷óòè ïîäèõ çèìè, ï³ñí³ äçâ³íêî-
ãîëîñîãî ë³òà, ðàä³ñí³ òðåë³ ïòàõ³â íàâåñí³ àáî òèõó 
õîäó ÷àð³âíî¿ îñåí³.

 Відеоролик «Осінній пейзаж». 
 Який настрій викликало в тебе музичне оформлення ро-

лика? Опиши характер цієї музики.

 О. Кисельов. «Осіння сюїта: Прелюдія. Дощ за вікном. 
Листопад» (соло для гітари).

  Які картини виникли в твоїй уяві під час слухання сюїти? 
Чи вдалося тобі розпізнати кожну її частину? Якими му-
зичними засобами композитор зобразив дощ та листопад?

Ñþ¿òà (ôð. suite) — ìóçè÷íà öèêë³÷íà ôîðìà, 
ùî ñêëàäàºòüñÿ ³ç äåê³ëüêîõ êîíòðàñòíèõ ÷àñòèí, 
îá’ºäíàíèõ ñï³ëüíèì õóäîæí³ì çàäóìîì.

 Пригадайте, як «говорить» музика. Які елементи музич-
ної мови вам знайомі? Що ви можете розповісти про них?

òåìï

òåìáð

ðåã³ñòðëàä

ðèòììåëîä³ÿ
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 Послухай три частини сюїти ще раз. Поміркуй, який  
образ осені створив композитор. Добери потрібні слова 
для характеристики темпу, ладу, тембру і мелодії твору.

Ã³òàðà — ñòðóííî-ùèïêîâèé ìóçè÷íèé 
³íñòðóìåíò, íà ÿêîìó ãðàþòü ñîëî, â àí-
ñàìáë³ àáî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ àêîì-
ïàíåìåíòó.

 Гра «Музична пригода в осінньому парку».
 Об’єднайтесь у чотири групи і розподіліть між собою 

зображені нижче музичні інструменти. Спробуйте ство-
рити засобами музики коротку замальовку про пригоду 
в парку.

 Діти весело бігають, граються опалим листям (метало-
фони). Раптом загримів грім (барабани) і закрапав осін-
ній дощ (трикутники). Невдовзі виглянуло сонечко (дзві-
ночки), і діти знову розбіглись по парку (металофони).

 С. Май. «Ми любим нашу рідну Україну».

  Розпочни створювати колекцію записів пісень у власно-
му виконанні. Увімкни диктофон на телефоні. Заспівай 
пісню під фонограму та запиши свій спів. Оціни себе за 
12-бальною шкалою. 

 Вигадай танець-імпровізацію під мелодію пісні та вико-
най його лише руками, сидячи за партою.

 Які елементи музичної мови використовують компози-
тори для створення художніх образів?
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ÓÐÎÊ 4. ÏÎÐÈ ÐÎÊÓ  
Â ÌÓÇÈÖ² ÒÀ ÃÐÀÔ²Ö²

 Якою ти уявляєш красуню Осінь? Опиши її.  
 Êîæíà ïîðà ðîêó â íàñ âèêëèêàº ïåâí³ àñîö³àö³¿. Íà-

ïðèêëàä, êîëè ìè ãîâîðèìî «îñ³íü», òî â³äðàçó óÿâ-
ëÿºìî ¿¿ õàðàêòåðí³ îçíàêè é êîëüîðè. 

 Äëÿ çîáðàæåííÿ îñ³ííüî¿ ïîðè õóäîæíèêè-ãðàô³êè 
íàé÷àñò³øå îáèðàþòü ïåéçàæíèé æàíð ³ íàòþðìîðò, 
³íîä³ — ïîðòðåò, ñòâîðþþ÷è ó ñâî¿õ ðîáîòàõ ðåàë³ñ-
òè÷í³ àáî ôàíòàñòè÷í³ îáðàçè.

 Розглянь зображені графічні твори. Які художні образи  
в них утілені? Зверни увагу, які засоби виразності вико-
ристали митці. 

 Пригадай, що тобі відомо про графіку як вид візуаль-
ного мистецтва. Які матеріали й інструменти використо-
вують художники-графіки?

À. Ìóõà. «Îñ³íü»
Ñ. Êîíîí÷óê. 

«Äîù, äîù, äîù...»

À. Êðàìàð.  
«Íàòþðìîðò»
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 Çàëåæíî â³ä ñïîñîáó çîáðàæåííÿ òà ïðèçíà÷åííÿ 
ãðàô³êó ïîä³ëÿþòü íà ê³ëüêà âèä³â.

 Розглянь графічні роботи. Визнач, до якого виду графіки 
належить кожне зображення.

 ²íîä³ õóäîæíèêè-ãðàô³êè ñòâîðþþòü çîáðàæåííÿ íà 
ñïåö³àëüíèõ ôîðìàõ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà îò-
ðèìàòè áàãàòî îäíàêîâèõ â³äáèòê³â íà ïàïåð³. Äëÿ 
öüîãî ³ñíóþòü ïåâí³ ãðàô³÷í³ òåõí³êè.

 Відеоролик «Графічні техніки».

Ñòàíêîâà 
(îðèã³íàëüíà) 

Ìàëþíîê â³ä ðóêè 
â ºäèíîìó  
åêçåìïëÿð³          

ÂÈÄÈ ÃÐÀÔ²ÊÈ

Õóäîæíüî- 
âèðîáíè÷à  

(ïðèêëàäíà) 
Åòèêåòêè, ïîøòîâ³ 
ìàðêè, ãðàìîòè,  
êîíâåðòè òîùî

Ïëàêàòíà 
Ïëàêàòè, áóêëåòè, 

ðåêëàìí³ àô³ø³ 
òîùî

Êîìï’þòåðíà 
Ñòâîðåííÿ ìàëþíê³â 
çà äîïîìîãîþ ãðà-
ô³÷íèõ ðåäàêòîð³â

Êíèæêîâà 
Õóäîæíº îôîðì-

ëåííÿ êíèãè
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 Чи доводилось вам створювати малюнки, застосовуючи 
графічну техніку штампування? Які матеріали ви вико-
ристовували? 

 Відеоролик «Виготовлення штампів для малювання». 

 Виготов штамп із картону, пінопласту або губки для миття 
посуду (за вибором) і за його допомогою створи малюнок 
на тему «Осінь».

 Переглянь удома ролик, у якому демонструють малю-
вання з використанням кліше. Із допомогою дорослих 
виготов кліше з моркви або картоплі та створи натюр-
морт «Дари осені». 

 

1 2

3 4 5
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ÓÐÎÊ 5. ÏÐÈÐÎÄÍ² ßÂÈÙÀ  
            Ó ÒÂÎÐÀÕ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ 

       Які явища природи ти знаєш? Які звуки допоможуть тобі 
розпізнати їх на слух?

 Гра «Розпізнай на слух». 
 Послухай аудіозапис і відгадай, що звучить. Перевір 

себе, переглянувши відео «Явища природи».
 А. Вівальді. «Гроза»: перша частина концерту № 2 «Літо»  

з циклу «Пори року» (у виконанні камерного оркестру).
 Який настрій викликає прослуханий твір? Які засоби 

виразності використав композитор для втілення образу 
грози? 

 Розгляньте картину Ю. Писаря. Що 
спільного між нею та музикою А. Ві-
вальді? Доберіть слова, якими мож-
на описати обидва твори.

 С. Прокоф’єв. Фортепіанна п’єса 
«Дощ і веселка» із циклу «Дитяча  
музика».

 Які художні образи створив компо-
зитор? Опиши основні засоби му-
зичної виразності твору: характер, 
темп, динаміку, тембр. 

 Що ви уявляєте, слухаючи музику С. Прокоф’єва? Вига-
дайте і розкажіть одне одному короткі історії, навіяні цією 
п’єсою. Наведіть приклади відомих вам музичних творів, 
які розповідають про природні явища. 

 Уривок із мультфільму «Дощику, дощику, припусти»  
(реж. Б. Храневич).
Õóäîæí³ îáðàçè ïðèðîäíèõ ÿâèù êîìïîçèòîðè ñòâî-
ðþþòü çà äîïîìîãîþ çàñîá³â ìóçè÷íî¿ âèðàçíîñò³. 

Þ. Ïèñàð.  
«Êàðïàòñüêà ãðîçà. 

Ïåòðîñ»
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 І. Танчак. «Намальований дощ».  
1. Âñå ïîõìóðå, âñå ñóìíå, ³ íàäâîð³ äîù ³äå. 

Â³í ç³ ñòð³õè êàïîòèòü, íå âùóõàº í³ íà ìèòü. 
Ò³ëüêè ÷óòè: ñòóê òà ñòóê, çà â³êíîì êðàïëèíîê çâóê. 
Çðàíêó äîùèê íå ñòàâàâ... Õòî æ éîãî íàìàëþâàâ?   

Äâ³÷³

2. Âñå ïëèâóòü õìàðêè, ïëèâóòü, ³ êðàïëèíêè ç íåáà ëëþòü,
³ íå ÷óòè ñîëîâ’ÿ, ³ òîìó ñóìóþ ÿ. 
Äîùèê çíîâó: ñòóê òà ñòóê, çà â³êíîì êðàïëèíîê çâóê. 
Çðàíêó äîùèê íå ñòàâàâ... Õòî æ éîãî íàìàëþâàâ?   

Äâ³÷³

3. Îë³âö³ áåðó äî ðóê — ³ äîùó çíèêàº çâóê, 
ïîñì³õàþòüñÿ ïîëÿ ³ ðàä³º âñÿ çåìëÿ. 
À âåñåëêà âîäó ï’º, çðàíêó ñîíå÷êî âñòàº,  
÷óòè ñï³âè ñîëîâ’ÿ... Íàìàëþþ ñîíöå ÿ.       

Äâ³÷³

4. Âè ìàëþéòå, îë³âö³, ñîíöåñÿéí³ ïðîì³íö³, 
ç³ãð³âàéòå âñ³õ òåïëîì, çîëîò³òüñÿ íàä Äí³ñòðîì. 
Ùîá ëóíàâ çåìëåþ ñì³õ, ÿ âêëîíþñÿ âñ³ì äî í³ã, 
ä³òÿì âñ³ì ³ âñ³ì áàòüêàì ÿ ïî ñîíå÷êó ðîçäàì.      

Äâ³÷³

 Яку музичну форму має ця пісня? Поясни, чому ти так 
вважаєш.

 Порівняйте п’єсу С. Прокоф’єва і пісню І. Танчака за 
настроєм та художніми образами. Назвіть спільні та від-
мінні ознаки. 

 Знайди в інтернет-джерелах музичні твори, в яких засо-
бами музики змальовано туман. Помісти ці твори у свою 
електронну папку.
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ÓÐÎÊ 6. ÏÐÈÐÎÄÍ² ßÂÈÙÀ  
             Ó ÒÂÎÐÀÕ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ 

 Які явища природи притаманні осені? Поміркуй, як худож-
ники-графіки можуть зобразити дощ, туман, листопад, ві-
тер.

 Ïðèðîäà — íåâè÷åðïíå äæåðåëî íàòõíåííÿ äëÿ õó-
äîæíèê³â, ñïðàâæíÿ ñêàðáíèöÿ îáðàç³â, ìîòèâ³â òà 
ôîðì. Ñåðåä áåçë³÷³ ë³í³é, ïëÿì, êîëüîð³â, òîí³â óâàæ-
íèì ïîãëÿäîì ìèòö³ âèõîïëþþòü ñàìå ò³, ÿê³ çãîäîì 
âèêîðèñòàþòü ó ñâî¿õ ðîáîòàõ äëÿ ñòâîðåííÿ îáðà-
ç³â.

 Розглянь графічні твори. Який настрій вони викликають? 
Які засоби виразності використали митці для втілення 
явищ природи? Спробуй озвучити одну з цих картин.

 Ïðàãíó÷è ÿêíàéêðàùå âò³ëèòè âëàñí³ òâîð÷³ çàäóìè, 
ìèòö³ íàäàþòü âåëèêîãî çíà÷åííÿ âèáîðó ìàòåð³àë³â, 
³íñòðóìåíò³â òà ãðàô³÷íî¿ òåõí³êè. Ó êîæí³é òåõí³ö³ ³ñ-
íóþòü ð³çíîìàí³òí³ ïðèéîìè ³ ñïîñîáè âèðàçíîãî â³ä-
òâîðåííÿ ôîðìè, îá’ºìó òà ïðîñòîðó â êîìïîçèö³¿. 
Íàñàìïåðåä, öå øòðèõóâàííÿ. 

 Відеоролик «Види штрихування».

Â. Êàñ³ÿí. 
«Øëÿõ íà Ïðîõîð³âêó»

Ï. Ì³õåºâ.  
«Ñîô³¿âñüêà ïëîùà»



17

 Виконай навчальні вправи. 
 1. Зобрази різні види штрихування простим олівцем.

 2.  Намалюй парасольку олівцем або фломастером, застосо-
вуючи різні види штрихування. 

1

1

2 3

3

 Створи малюнок «Під осіннім дощем» за зразком або за 
власним задумом. Малюй простим олівцем, намагаючись 
передати у своїй роботі ритм дощу.

 Поміркуй, чим відрізняються художні образи, втілені  
у станковій та книжковій графіці. Які образи книжкової 
графіки тобі найбільше запам’яталися і чому? 

2
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ÓÐÎÊ 7. Ñ²ËÜÑÜÊ²  
ÏÅÉÇÀÆ² ² ÌÎÒÈÂÈ

 Розкажи, чи доводилось тобі бувати у сільській міс  це-
вості. Що ти бачив/бачила на околиці села? Які звуки до-
линали до твого слуху?

 Аудіозапис «Звуки природи».

 Які звуки тобі вдалося розпізнати? Які візуальні образи 
та почуття вони пробудили у твоєму серці?

Â íàø³é óÿâ³ ñåëî íåðîçðèâíî 
ïîâ’ÿçàíå ³ç øèðîêèìè ëàíàìè, 
êâ³òó÷èìè ëóêàìè, äçâ³íêèìè äæå-
ðåëüöÿìè ³ ãîì³íêèìè ë³ñàìè. Êðà-
ñà ñ³ëüñüêî¿ ïðèðîäè âàáèòü îêî, 
äàðóº íàòõíåííÿ ìèòöÿì ³ ñïîíó-
êàº ¿õ äî òâîð÷îñò³. Íàïåâíî, ñàìå 
òîìó ñ³ëüñüê³ ìîòèâè íàäçâè÷àéíî 
ïîïóëÿðí³ â æèâîïèñ³ òà ìóçèö³.

 Дж. Ласт. «Самотній пастух» (у виконанні 
пан-флейтиста Г. Замфіра і естрадного 
оркестру Дж. Ласта).

 Який настрій створює ця композиція? Які 
художні образи в ній утілено? Який му-
зичний інструмент допомагає передати 
колорит сільської місцевості?

 Òè âæå çíàºø, ùî çàëåæíî â³ä âèäó âèêîíàííÿ ìóçèêó 
ïîä³ëÿþòü íà âîêàëüíó òà ³íñòðóìåíòàëüíó. 

²íñòðóìåíòàëüíó ìóçèêó, ÿêà çîáðàæóº êðàñó ïðè-
ðîäè ³ ìèðíå ñ³ëüñüêå æèòòÿ, íàçèâàþòü ïàñòî-
ðàëüíîþ (ôð. pastorale).

 Ñåðåä âîêàëüíèõ òâîð³â, ïðèñâÿ÷åíèõ çîáðàæåííþ 
ñ³ëüñüêîãî æèòòÿ, îêðåìó ëàíêó ñòàíîâëÿòü íàðîäí³ 
ï³ñí³, çîêðåìà êàëåíäàðíî-îáðÿäîâ³. 

Ê. Êðèæèöüêèé.  
«Ïåðåä äîùåì» 

Ôëåéòà  
Ïàíà



19

 Які календарно-обрядові пісні ти знаєш? Що тобі відомо 
про жниварські пісні? Пригадай, яку пісню із цього цик-
лу ми вивчали у 3-му класі.

 Æíèâà — ï³äñóìîê óñ³º¿ ïðàö³ õë³áîðîá³â, çä³éñíåííÿ 
¿õí³õ ìð³é òà ñïîä³âàíü. Ó ï³ñíÿõ, ÿê³ âèêîíóâàëè ï³ä 
÷àñ æíèâ, éøëîñÿ ïðî îñíîâí³ ïåð³îäè çáîðó õë³áà 
é ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè îáðÿäè. Æíèâàðñüê³ ï³ñí³ âèêîíó-
âàëè ïåðåâàæíî æ³íî÷³ ãóðòè àáî îêðåì³ âèêîíàâö³ 
îäíîãîëîñî áåç ³íñòðóìåíòàëüíîãî ñóïðîâîäó. Ñï³â 
ïîëåãøóâàâ òðóäàðÿì ¿õíþ íåëåãêó ïðàöþ.

Æíèâàðñüê³ ï³ñí³ — ìóçè÷íî-ïîåòè÷í³ òâîðè, ùî 
îñï³âóþòü ïî÷àòîê, õ³ä òà çàâåðøåííÿ æíèâ. Òàê³ 
ï³ñí³ ïîä³ëÿþòü íà òðè ãðóïè: çàæèíêîâ³, ùî âèêî-
íóþòü ï³ä ÷àñ çàæèíàííÿ ïåðøîãî ñíîïà; æíèâí³ — 
âèêîíóþòü íàé÷àñò³øå, éäó÷è â ïîëå, ïîâåðòàþ÷èñü 
³ç íüîãî é íà ïåðåïî÷èíêó; îáæèíêîâ³ — îñï³âóþòü 
ðèòóàë çæèíàííÿ îñòàííüîãî ñíîïà.

 Музичний калейдоскоп жниварських пісень. 
 В. Філіпенко. «Поле моє, поле» (у виконанні Національ-

ного заслуженого академічного народного хору України 
імені Г. Вірьовки).

 Чим відрізняються прослухані пісні? Опишіть характер 
мелодії кожного твору. Які засоби музичної виразності 
допомогли вам уявити картину жнив? 

 Гра «Добрі ми женці були».
 Пограй разом із друзями в музичну гру. Заспівайте 

обжинкову пісню на вигаданий вами нескладний мотив. 
Супроводжуйте свій спів відповідними рухами.

 Виконайте пісню І. Танчака «Намальований дощ» під 
фонограму. Створіть ритмічний супровід до пісні на 
улюблених шумових інструментах.

 Знайди в інтернет-джерелах ще одну пасторальну мело-
дію і додай її у свою електронну папку. 
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ÓÐÎÊ 8. Ñ²ËÜÑÜÊ² ÏÅÉÇÀÆ² ² ÌÎÒÈÂÈ

 Пригадай, які різновиди пейзажів існують. Що характерно 
для кожного з них?  

Âèðóøàéìî ó â³ðòóàëüíó ïîäîðîæ 
ñ³ëüñüêèìè ïðîñòîðàìè Óêðà¿íè. 
Íà òåáå ÷åêàþòü íåçàáóòí³ îáðàçè 
ð³äíî¿ çåìë³, âò³ëåí³ ó òâîðàõ æè-
âî ïèñó. 

Ê. Êðèæèöüêèé. «Âå÷³ð íà Óêðà¿í³»

  Відеоролик «Сільські пейзажі українських живописців». 

 Розкажи про свої враження від перегляду. Що нового ти 
дізнався/дізналася?  

 Òè âæå çíàºø, ùî íàéãîëîâí³øå â êàðòèí³ — êîìïî-
çèö³ÿ. Âîíà íàäàº òâîðó ö³ë³ñíîñò³, ï³äïîðÿäêîâóº 
éîãî åëåìåíòè îäèí îäíîìó ³ çàãàëüíîìó çì³ñ òó. Êîì-
ïîçèö³ÿ «òðèìàº» ïðîñò³ð, îðãàí³çîâóº éîãî ³ ðîç-
ñòàâëÿº âñ³ çîáðàæåííÿ çà ñâî¿ìè çàêîíàìè.

 Обговоріть, як художники зображують на картинах пред-
мети відповідно до законів перспективи.
Îñíîâíèì çàñîáîì âèðàçíîñò³ ó æèâîïèñ³, ÿê òîá³ 
â³äî  ìî, º êîë³ð. Çà äîïîìîãîþ êîëüîðó ìèòö³ ñòâîðþ-
þòü ïåâí³ çà õàðàêòåðîì ³ íàñòðîºì îáðàçè, ïåðåäà-
þòü ãëèáèíó ïðîñòîðó é âèä³ëÿþòü êîìïîçèö³éíèé 
öåíòð. Îêð³ì êîëüîðó, öåíòð êîìïîçèö³¿ âèä³ëÿþòü 
îñâ³òëåí³ñòþ, âåëè÷èíîþ çîáðàæåííÿ, êîíòðàñòàìè 
òîùî.

 Проаналізуй картини С. Васильківського (c. 21). Як ху дож-
ник передав глибину простору в кожній роботі? Зверни 
увагу на розміри й кольори предметів, зображених на різ -
них планах. Визнач композиційний центр кожного твору. 
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 Створи композицію «Осінній пейзаж», дотримуючись 
законів перспективи. Поміркуй, які ознаки осені тобі 
хотілося б зобразити. Визнач композиційний центр і ко-
лірну гаму своєї творчої роботи. За допомогою кольору 
відобрази власне ставлення до світу природи.

 Поміркуй, якими кольорами можна зобразити різні за 
настроєм образи осінньої природи: ніжний, замріяний, 
тривожний, зажурений.

«Âåñíà â Óêðà¿í³»«Ïîëòàâùèíà»

1 2

3 4
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 Що тобі відомо про море? Чим воно 
приваблює людей? Чи знаєш ти, як 
звучить море?    

 Аудіозапис «Звуки моря».
 Що ти уявляєш, слухаючи ці звуки? 

Яке море постає перед тобою: тихе, 
ласкаве чи бурхливе, грізне?

 О. Глазунов. Уривок із симфонічної фантазії «Море»  
(у виконанні симфонічного оркестру).

 Який настрій викликає в тебе прослухана музика? Вибе-
ри для її характеристики найбільш влучні слова.

 Обговоріть, які музичні інструменти прозвучали в цьому 
уривку. Дослідіть, які ще інструменти входять до складу 
симфонічного оркестру.

 Візьми олівець та виконай начерк моря, образ якого ство-
рив композитор.

 Послухай уривок із симфонічної фантазії «Море» ще раз.
 Зверни увагу, як розвивається музичний образ відповід-

но до зміни засобів виразності. Який момент цього твору 
тебе найбільше вразив і запам’ятався? 

Ìîìåíò íàéâèùî¿ åìîö³éíî¿ íàïðóãè â ìóçè÷íî-
ìó òâîð³ àáî éîãî ÷àñòèí³, âåðøèíó ìóçè÷íîãî 
ðîçâèòêó íàçèâàþòü êóëüì³íàö³ºþ. ¯¿ âèä³ëÿþòü 
âèñîêèì ðåã³ñòðîì, ïîñèëåííÿì ãó÷íîñò³ çâó÷àí-
íÿ òà ³íøèìè çàñîáàìè ìóçè÷íî¿ âèðàçíîñò³. 

ÓÐÎÊ 9. ÏÎÄÎÐÎÆ ÄÎ ÌÎÐß 

ïîõìóðàëàã³äíà  õâèëþþ÷à

îïòèì³ñòè÷íàëåãêà

ïðîçîðà

áóðõëèâàâåñåëà ãð³çíà

ñóìíà

Ð. Ñóäêîâñüêèé.  
«Íà áåðåç³ ìîðÿ»
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 Уривок із відеоролика «Симфонія моря» (за мотивами 
музики і творів живопису відомого композитора й ху-
дожника М. Чюрленіса).

 Якими засобами митець створив образ моря в картинах  
і в музиці? Які музичні інструменти та кольори допомог-
ли йому втілити свій творчий задум? 

 Гра «Звуки моря».  
 Об’єднайтесь у групи й розподіліть між собою шумові 

інструменти. Спробуйте разом створити звукову карти-
ну моря під музику твору О. Глазунова «Море».

  Слова Б. Голод, музика І. Білика. «Звуки природи».

1. Çàê³í÷èâñÿ äîùèê ðàïòîâèé,
âåñåëêà áàðâèñòà çàãðàëà.
Íà êîøèê òðîÿíä ïåëþñòêîâèõ   Äâ³÷³
êðàïëèíêà îñòàííÿ óïàëà.

         Ïðèñï³â:
Êàï-êàï-êàï — äèâîâèæí³ çâóêè!
Õàï-õàï-õàï — â³çüìåìîñü çà ðóêè!
×àï-÷àï-÷àï — êðîêè ïî êàëþæ³.
Ëÿï-ëÿï-ëÿï — ïîñï³øèâ õòîñü äóæå!

2. Øåïî÷å ïðî í³æí³ñòü ðîìàøêà,
áàðâ³íîê ðîçïëþùèâ î÷èö³.
Äàðóº ìàëåñåíüêà ïòàøêà   Äâ³÷³
ìåëîä³¿ ÷èñò³é âîäèö³.

  Ïðèñï³â.

 Знайди в інтернет-джерелах сучасну інструментальну 
музику, в якій змальовано море. Запиши її в свою елек-
тронну папку.
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ÓÐÎÊ 10. ÏÎÄÎÐÎÆ ÄÎ ÌÎÐß

 Пригадай, як називають картину із зображенням морсько-
го пейзажу. 

Òâ³ð ïåéçàæíîãî æèâîïèñó, ïðèñâÿ÷åíèé çîáðà-
æåííþ ìîðÿ, íàëåæèòü äî æàíðó ìàðèíà. Õóäîæ-
íèê³â, ÿê³ ìàëþþòü ïåðåâàæíî ìîðñüê³ êðàºâèäè, 
íàçèâàþòü ìàðèí³ñòàìè.

 Âèäàòíèì ìàðèí³ñòîì ìèíóëîãî áóâ ². Àéâàçîâñüêèé, 
ÿêèé æèâ ³ ïðàöþâàâ ó Êðèìó. Ñàìå ìîðñüê³ ïåéçàæ³ 
ïðèíåñëè ìàéñòðîâ³ ñâ³òîâó ñëàâó. 

 Розгляньте репродукції творів відомих мариністів. Які 
почуття викликають ці картини? Проаналізуйте компо-
зицію кожної роботи: визначте композиційний центр, 
розміщення об’єктів у планах. Які засоби використали 
художники для передачі глибини простору?

 Відеоролик «Колір у картинах мариністів».

Â. Ìèêèòåíêî. 
«Ï³äêîðþâà÷³ õâèëü»

Ð. Ñóäêîâñüêèé. 
«Ìåðòâèé øòèëü»

². Àéâàçîâñüêèé. 
«Äåâ’ÿòèé âàë»

Î. Ïàðêñ. 
«Ãîñï³òàëüíèé êîðàáåëü»
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Ó æèâîïèñ³ õóäîæíèêè äîñÿãàþòü âèðàçíîñò³ ôîðìè 
ïðåäìåò³â çà äîïîìîãîþ ïåâíèõ âëàñòèâîñòåé êî-
ëüîðó.

 Іще раз розглянь картини мариністичного жанру (с. 24). 
Визнач колірну гаму, тональність та насиченість кольо-
рів у кожному творі. Поміркуй, що допомогло живопис-
цям досягти виразності художніх образів.

 Виконай вправу «Тонова розтяжка». 

 Спробуй себе в ролі мариніста/мариністки: під звучання 
саксофона створи пейзаж «Захід сонця на морі». Техні-
ка виконання: гуаш або акварель. 

 

 Дізнайся з додаткових джерел, коли виникла марина як 
самостійний жанр живопису. 

1
2

3
4

êîë³ðíà ãàìà          

Âëàñòèâîñò³ êîëüîðó â æèâîïèñ³

òîíàëüí³ñòü 
êîëüîðó

íàñè÷åí³ñòü 
êîëüîðó

òåïëà, õîëîäíà    ñâ³òë³ é òåìí³ òîíè ÿñêðàâèé, òüìÿíèé
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 Пригадай, що означає динаміка в музиці. Як вона впли-
ває на характер музичного твору?

 Äëÿ ñòâîðåííÿ ìóçè÷íèõ îáðàç³â êîìïîçèòîðè âèêî-
ðèñòîâóþòü ð³çí³ çàñîáè âèðàçíîñò³, ³ ñåðåä íèõ —
äèíàì³êà. ßêùî òîé ñàìèé òâ³ð ç³ãðàòè ñïî÷àòêó 
òèõî, à ïîò³ì ãó÷íî, òî ñëóõà÷³ éîãî ñïðèéìàòèìóòü 
ïî-ð³çíîìó. Àâòîð ìóçèêè çàâæäè â³ä÷óâàº, äå ³ êîëè 
òðåáà çì³íèòè ñèëó çâó÷àííÿ.

Äèíàì³êà — çì³íà ñèëè çâó÷àííÿ ãîëîñó, ìóçèêè; 
çàñ³á ìóçè÷íî¿ âèðàçíîñò³.

 Òè âæå çíàºø, ùî äèíàì³÷í³ â³äò³íêè â ìóçèö³ ïî-
çíà÷àþòü ïåâíèìè çíàêàìè: f (ôîðòå) — ãîëîñíî,  p (ï³àíî) — òèõî. Àëå ìóçè÷íèé îáðàç ó ñâîºìó ðîçâèòêó 
ìîæå ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòè ç îäíîãî ñòàíó â ³íøèé.

Êðåùåíäî (³òàë. crescendo) — ïîñòóïîâå çá³ëüøåííÿ 
ñèëè çâóêó. Ó íîòàõ ïîçíà÷àþòü çíàêîì  àáî 
ñêîðî÷åíî cresc.
Äèì³íóåíäî (³òàë. diminuendo) — ïîñòóïîâå çìåí-
øåííÿ ñèëè çâóêó. Ó íîòàõ ïîçíà÷àþòü çíàêîì  
àáî ñêîðî÷åíî dim.

 К. Дебюссі. «Місячне сяйво» та «Сади під дощем» (форте-
піано).

            Â. Âàí Ãîã. «Ïåéçàæ â Îâåð³ ï³ä ÷àñ äîùó»

       ÓÐÎÊ 11. ÄÈÍÀÌ²×Í² ÎÁÐÀÇÈ 
           ÏÐÈÐÎÄÈ Â ÌÓÇÈÖ² ÒÀ ÆÈÂÎÏÈÑ²
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 Про що розповіли тобі прослухані твори? Яку динаміку 
використав композитор для зображення різних станів 
природи? Охарактеризуй музичні образи обох творів.

 Спробуй намалювати музику акварельними фарбами — 
адже музика, як і живопис, має свої відтінки. Вибери 
кольори, з якими в тебе асоціюються твори К. Дебюссі,  
а динамічні відтінки зобрази відтінками цих кольорів.

 Гра «Оркестр».
 Оберіть диригента/диригентку і створіть ритмічну ім-

провізацію за поданою схемою динамічних відтінків.

     p                                f                                p
 Äëÿ âò³ëåííÿ äèíàì³÷íèõ îáðàç³â ó ìóçèö³ êîìïîçèòî-

ðè çàñòîñîâóþòü íå ëèøå äèíàì³÷í³ â³äò³íêè, à é ³íø³ 
çàñîáè ìóçè÷íî¿ âèðàçíîñò³, ÿê³ äîïîìàãàþòü ïåðå-
äàòè ðóõ, òåìï ³ ðèòì. À ùå àâòîðè ìóçèêè ïåðåäáà-
÷àþòü äëÿ âèêîíàâö³â ð³çí³ ïðèéîìè ãðè — øòðèõè.

Ñòàêàòî (³òàë. staccato) — óðèâ÷àñ-
òå, êîðîòêå âèêîíàííÿ çâóê³â ãîëî-
ñîì àáî íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ.

 Ëå´àòî (³òàë. legato) — çâ’ÿçíå 
âèêîíàííÿ ìóçè÷íèõ çâóê³â, êîëè 
ïàóçè ì³æ íèìè â³äñóòí³. Çà äîïîìîãîþ ëå´àòî çâóêè 
îá’ºäíóþòüñÿ é óòâîðþþòü ìóçè÷íó ôðàçó.

 Гра «Я — композитор/композиторка».
 Зобрази на синтезаторі чи металофоні, як рухається по-

тяг, біжить гірська річка, крапає дощ або шумить море, 
використовуючи різні прийоми гри (стакато, леґато). 

 Виконай пісню «Звуки природи» (слова  Б. Голод, музика 
І. Білика) під фонограму і запиши свій виступ на мо-
більний телефон.

 Що ти дізнався/дізналася про динамічні відтінки в музиці? 
Виконання якого завдання сподобалося тобі найбільше 
і чому? 
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 Пригадай, що зображують художники у статичних та ди-
намічних композиціях. 

 Òîá³ â³äîìî, ùî ñòàòèêà — öå íåðóõîì³ñòü, ñïîê³é. 
Äëÿ ñòâîðåííÿ ñòàòè÷íèõ êîìïîçèö³é ìèòö³ ïåðå-
âàæíî âèêîðèñòîâóþòü âåðòèêàëüí³ òà ãîðèçîíòàëüí³ 
ë³í³¿, à òàêîæ ñèìåòðè÷í³ñòü çîáðàæåííÿ. 

 Äèíàì³êó â æèâîïèñ³ ïåðåäàþòü ÷åðåç ðóõ àáî ³ëþ-
ç³þ ðóõó. Çàâäÿêè ñïåö³àëüíèì ïðèéîìàì õóäîæíèêè 
í³áè çóïèíÿþòü ïîãëÿäè ãëÿäà÷³â, äèâóþòü, çàòðèìó-
þòü ¿õíþ óâàãó. 

 Розглянь репродукції творів живопису. Зверни увагу, де 
розміщено центр кожної композиції, які об’єкти зображено 
та як їх розташовано, які лінії переважають. Визнач, яка 
з цих картин статична, а яка — динамічна.

 

 

            Þ. Ïàöàí. «Ïåéçàæ»             Ê. Á³ëîêóð. «Ïåéçàæ ç â³òðÿêîì»

 ßê³ æ ïðèéîìè âèêîðèñòîâóþòü õóäîæíèêè äëÿ ñòâî-
ðåííÿ äèíàì³÷íèõ êîìïîçèö³é? Çâåðí³ìîñÿ çà ïîðà-
äîþ äî ìàéñòð³â.

 Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì ïðèéîìîì º çîáðàæåííÿ îá’ºê-
ò³â ó ðóñ³: íàïðèêëàä, ëåòèòü ïòàõ, á³æèòü äèòèíà, ï³ä 
âïëèâîì â³òðó ãîéäàºòüñÿ äåðåâî ÷è íàäèìàºòüñÿ 
â³òðèëî. Òàêîæ äëÿ ñòâîðåííÿ ³ëþç³¿ ðóõó ìèòö³ ÷àñòî 
çàñòîñîâóþòü àñèìåòð³þ, çì³ùóþ÷è öåíòð êîìïîçè-

          ÓÐÎÊ 12. ÄÈÍÀÌ²×Í² ÎÁÐÀÇÈ 
           ÏÐÈÐÎÄÈ Â ÌÓÇÈÖ² ÒÀ ÆÈÂÎÏÈÑ²
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ö³¿ âë³âî ÷è âïðàâî, âãîðó àáî âíèç. Íàñòóïíèé ïðè-
éîì — äèíàì³÷íà ïîáóäîâà êîìïîçèö³¿ ç ïåðåâàãîþ 
ä³àãîíàëüíèõ ë³í³é.

 Виконай навчальну вправу. Намалюй олівцем ескіз крає-
виду з річкою або дорогою, птахів у польоті чи дерево, що 
гойдається під вітром. Намагайся передати у своєму начерку 
динаміку.

 Створи динамічну композицію в жанрі гірський пейзаж.
Техніка виконання — гуаш.

 Зроби кілька фотознімків осінньої природи. Збережи їх 
у папці «Мої файли». Чи вдалося тобі зробити кадр у ди-
наміці? Покажи свої фото друзям та оціни їхні роботи.

1 2

3 4
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          ÓÐÎÊ 13. ÊÂ²ÒÊÎÂ² ÔÀÍÒÀÇ²¯  

 Де можна побачити квіти? Який настрій вони створюють? 
Які квіти подобаються тобі найбільше?

 Îáðàçè êâ³ò³â æèâóòü ó áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ íàðîä-
íèõ òà àâòîðñüêèõ ï³ñíÿõ. Íàéá³ëüøå óêðà¿íö³ ñï³âà-
þòü ïðî ÷îðíîáðèâö³, ðóæó, ìàêè, ìàëüâè, öâ³ò êàëèíè 
òîùî.

 Слова і музика В. Івасюка. «Червона рута» (у виконанні  
С. Ротару). 

 Слова М. Сингаївського, музика В. Верменича. «Чорно-
бривці» (у виконанні В. Павліка).

 Про що розповідають ці пісні? Які почуття вони виклика-
ють? Визнач лад, темп, динаміку і характер мелодії кож-
ного твору.

 Конкурс «Упізнай мелодію». 
 Об’єднайтесь у групи. Послухайте мелодії пісень, у яких 

оспівані квіти. Завдання: пригадати назву пісні і проспі-
вати кілька рядків. За кожну вгадану мелодію нарахову-
ється один бал. Яка група набере найбільше балів?
Áàãàòî â³äîìèõ ï³ñåíü ìàþòü äåê³ëüêà âàð³àíò³â. Òàê, 
â³ðø Ò. Øåâ÷åíêà «Çàöâ³ëà â äîëèí³ ÷åðâîíà êàëèíà» 
íàäèõíóâ íà ñòâîðåííÿ ìóçèêè êîì-
ïîçèòîð³â ß. Ñòåïîâîãî, ². Øàìî, 
À. Ô³ë³ïåíêà.  

 Уривки з пісень «Зацвіла в долині чер-
во  на калина» на слова Т. Шевчен ка:  
му  зика І. Шамо (у виконанні Н. Мі-
сіної); 

 музика А. Філіпенка (у виконанні ди-
тячого хору); 

 музика Я. Степового (у виконанні 
гурту «Гайдамаки»).

Ì. Ìèõàéëîøèíà. 
²ëþñòðàö³ÿ  

äî «Êîáçàðÿ»
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 Простеж, які різні музичні образи створили композито-
ри на ті самі слова. Охарактеризуй варіант пісні, котрий 
тобі найбільше сподобався.

 Слова Н. Погребняк, музика О. Янушкевич. «Дитинства 
світ».   

1. Íàñ äèòèíñòâà ñâ³ò êàçêîâèé
çíîâ ó ãîñò³ êëè÷å âñ³õ
ïî äîð³æö³ âåñåëêîâ³é,
äå ëóíàº äðóæíî ñì³õ,
äå íà êóëüêàõ êîëüîðîâèõ
ëèíå â íåáî ä³òâîðà,
áî êðà¿íà öÿ ÷óäîâà —    

Äâ³÷³
  

ñâ³ò ëþáîâ³ ³ äîáðà!   

  Ïðèñï³â:
Äèòèíñòâà ñâ³ò, ÷àð³âíèé ñâ³ò,
öå ñâ³ò ðîæåâèõ, äîáðèõ ìð³é!
Öå äî ç³ðîê øâèäêèé ïîë³ò,
â³íî÷îê ñîíÿ÷íèõ íàä³é!
Öå ñâ³ò äîáðà,         
öå ë³òí³é ëóã,                    Äâ³÷³
öå ÿ, öå òè —       
ì³é íàéäîðîæ÷èé äðóã!

2. Òóò ³ ãíîìè, ³ ÷àêëóíêè
ó êðà¿í³ ö³é æèâóòü,
³ ð³çäâÿí³ ïîäàðóíêè
ï³ä ÿëèíêàìè íàñ æäóòü.
Òóò íàâêðóã ëóíàº äçâ³íêî
äèâíèõ ïòàõ³â í³æíèé ñï³â,
á³ëÿ êîæíîãî áóäèíêó   
º êðàìíèöÿ äîáðèõ äèâ!     

Äâ³÷³

 Ïðèñï³â.

 Знайди в інтернет-джерелах пісню «Чорнобривці» у ви-
конанні інших співаків/співачок. Помісти в свою елек-
тронну папку запис, який тобі найбільше сподобався.
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ÓÐÎÊ 14. ÊÂ²ÒÊÎÂ² ÔÀÍÒÀÇ²¯

Êâ³òè, êâ³òè... ×àð³âí³ êâ³òè,
êîëüîðîâ³, âåëèê³ é ìàë³...
Âè óì³ºòå äóøó ç³ãð³òè,
áî é ñàì³ âè — äóøà çåìë³.

  Í. Êðàñîòê³íà

À. Á³ë³íñüêà-Áîãäàíîâè÷. «Ï³îí³¿»

. Відеоролик «Квіти в картинах художників».
 Пригадай, як називають жанр образотворчого мисте-

цтва, присвячений зображенню квітів, овочів, фруктів, 
предметів побуту тощо.

 Êðàñó «òèõî¿ ïðèðîäè ðå÷åé» õóäîæíèêè çîáðàæóþòü 
ó íàòþðìîðòàõ, ìàëþþ÷è ïåðåâàæíî ç íàòóðè. Äëÿ 
öüîãî ñêëàäàþòü íàòóðíó ïîñòàíîâêó: ïðîäóìóþòü 
ðîçì³ùåííÿ ïðåäìåò³â ó ïëàíàõ, âèçíà÷àþòü öåíòð 
êîìïîçèö³¿, âèáèðàþòü òëî, òîáòî äàëüí³é ïëàí êàð-
òèíè. Ó íàòþðìîðò³ òëîì ìîæå áóòè äðàïåð³ÿ (òêàíè-
íà, ç³áðàíà ì’ÿêèìè ñêëàäêàìè), ñò³íà àáî ³íøå ñåðå-
äîâèùå (ïåéçàæ, ³íòåð’ºð). Çàçâè÷àé äëÿ íàòþðìîðòó 
äîáèðàþòü ïðåäìåòè, ïîºäíàí³ ïåâíîþ òåìîþ. 

. Розглянь натюрморти українських художників. Зверни ува-
гу на зображені предмети та їх розміщення у планах, тло, 
освітлення й особливості колірної гами у кожному творі.

Â. Æìàê.  
«Ñîíÿõè»

Ê. Á³ëîêóð. «Êàâóí,  
ìîðêâà, êâ³òè»

Î. ªíü.  
«Áóêåò ç ìàêàìè»
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 Виконай навчальну вправу. Вибери квітку для свого 
майбутнього натюрморту та спробуй зобразити її, до-
тримуючись певної послідовності. 

 Створи натюрморт «Квіти і плоди» акриловими або гуа-
шевими фарбами. Спочатку продумай композицію і ви-
конай олівцем ескіз. Для передачі глибини простору за-
стосуй метод загороджування предметів дальнього плану 
предметами переднього плану. Виділи головне у компо-
зиції розміром, кольором і тональним контрастом.

 Що нового ти дізнався/дізналася про натюрморт? Якою 
музикою можна озвучити твою творчу роботу?

1 2

3 4 5

1

2 3 4 5
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Íà òåáå ÷åêàº ö³êàâà ïîâ³òðÿíà ìàí-
äð³âêà òóäè, äå ëóíàþòü çâóêè ïðèðîäè 
³ ÷àð³âíà ìóçèêà. Äîðîãîþ íàø ë³òàê 
çðîáèòü ê³ëüêà çóïèíîê.

Ïåðøà çóïèíêà — «Ìóçè÷íà â³êòîðèíà»

 Послухай фрагменти музичних творів, які звучали на 
уроках. Пригадай на′зви цих композицій та прізвища 
авторів і обери для кожної з них відповідне зображення. 

 

  

 Äðóãà çóïèíêà — «Ñï³âî÷à ñòóä³ÿ»
 Упізнай за ілюстраціями вивчені пісні. Заспівай одну  

з них (на вибір).

 

              ÓÐÎÊ 15. ÏÎÄÎÐÎÆ 
             ÊÐÀ¯ÍÎÞ ÌÈÑÒÅÖÒÂ
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Òðåòÿ çóïèíêà — «Çíàâö³ ìóçèêè»

 Дай відповіді на запитання.
  Назви елементи музичної мови, які ти знаєш.
  Що таке музичний образ?
  Які пісні називають зажинковими?  
  Що таке кульмінація музичного твору?
  Що означають зображені нижче знаки і з яким засо- 

   бом музичної виразності вони пов’язані?

  p                              f                            p

 ×åòâåðòà çóïèíêà — «Ìóçè÷íî-ðèòì³÷íà»

 Разом із друзями створи ритмічну імпровізацію до пісні 
«Дитинства світ» (слова Н. Погребняк, музика О. Януш-
кевич).

Ï’ÿòà çóïèíêà — «²ãðîâà ãàëÿâèíà»

 Усі гуртом придумайте казочку про 
пригоди зайченят і розкажіть її лан-
цюжком. 

 Наприклад, хтось із вас промовляє 
перше речення: «На галявину вибіг-
ли зайчики». Наступний учень до-
дає: «Вони почали весело стрибати» 
і т. д. 

 Супроводжуйте кожну фразу плас-
тичною імпровізацією. 
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            ÓÐÎÊ 16. ÏÎÄÎÐÎÆ 
            ÊÐÀ¯ÍÎÞ ÌÈÑÒÅÖÒÂ

Íà òåáå ÷åêàº íåçâè÷àéíà ìàíäð³âêà  
â Êðà¿íó â³çóàëüíèõ îáðàç³â. Ìè ëåòè-
ìî ë³òàêîì, àëå äîðîãîþ â³í çðîáèòü 
ê³ëüêà çóïèíîê.

Ïåðøà çóïèíêà — «Ãàëåðåÿ îáðàç³â»

 Розглянь роботи митців. Укажи, під яким номером 
зображено: сільський пейзаж, міський пейзаж, марину, 
натюрморт.

Äðóãà çóïèíêà — «Çíàâö³ ìèñòåöòâà»

 Дай відповіді на запитання.
  Що таке художній образ у візуальних мистецтвах?
  На які види поділяють графіку?
   Як називають художників, котрі зображують море?

1

3 4

2
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   Що таке композиційний центр? Як його виділяють  
у живописі? 

    Якими засобами митці передають у своїх роботах ди-
наміку?

   Що таке натюрморт? У чому полягають особливості 
підготовки до його написання?  

 

Òðåòÿ çóïèíêà — «Âèñòàâêîâà»  

 Влаштуй разом із друзями виставку власних творчих 
робіт. Поділися враженнями, над чим працювати було 
найцікавіше.

×åòâåðòà çóïèíêà — «Òâîð÷à»

 Виготов композицію із природних матеріалів (шишок, 
листя, жолудів, каштанів). Використай пластилін, де-
кор, а також картон (для основи). 

4

21

3
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        ÓÐÎÊ 17. ÎÁÐÀÇÈ ËÞÄÅÉ  
           Ó ÂÎÊÀËÜÍ²É ÌÓÇÈÖ² É ÆÈÂÎÏÈÑ²

 Пригадай, що таке музичний портрет.
 Òåìà äóõîâíîãî ñâ³òó ëþäèíè õâèëþâàëà ìèòö³â ó âñ³ 

÷àñè. Òè âæå çíàºø, ùî çàâäÿêè çàñîáàì ìóçè÷íî¿ 
âèðàçíîñò³ êîìïîçèòîðè ñòâîðþþòü ÿñêðàâ³ ìóçè÷-
í³ îáðàçè. Çàëåæíî â³ä òèïó ìóçèêè õóäîæí³é îáðàç 
ìàº ð³çí³ ãðàí³.

 Íàïðèêëàä, âîêàëüí³ îáðàçè, âò³ëåí³ óêðà¿íñüêîþ êîì-
ïîçèòîðêîþ Ë. Äè÷êî, âèð³çíÿþòüñÿ ïîì³òíèì íàðîä-
íèì êîëîðèòîì. ¯¿ êàíòàòà «×îòèðè ïîðè ðîêó» íàïè-
ñàíà íà òåêñòè óêðà¿íñüêèõ êàëåíäàðíî-îáðÿäîâèõ 
ï³ñåíü ³ ïðèçíà÷åíà äëÿ õîðîâîãî âèêîíàííÿ áåç ìó-
çè÷íîãî ñóïðîâîäó.

 Л. Дичко. «Осінь»: третя частина кантати «Пори року» 
(у виконанні хорової капели).  

 Як називається виконання вокального твору без музич-
ного супроводу? Які засоби виразності допомогли компо-
зиторці створити образи людей праці? Визнач динаміку, 
темп, лад і характер музики.

         ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ ËÞÄÅÉ  
        ² ÒÂÀÐÈÍ Ó ÌÈÑÒÅÖÒÂ² 

Ãóðò «Âåðåòåíöå» ³ç ñ. ×åðâîíå Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³
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 Áóäü-ÿêèé âîêàëüíèé òâ³ð çâó÷àòèìå ïî-ð³çíîìó çà-
ëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ âèêîíàâö³â. ²ñíóº ÷èìàëî êîì-
ïîçèö³é, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ àíñàìáëåâîãî àáî õîðî-
âîãî ñï³âó, êðàñà é ìèëîçâó÷í³ñòü ÿêîãî çàëåæèòü 
â³ä âëàñòèâîñòåé ãîëîñ³â, ùî ñêëàäàþòü âîêàëüíèé 
êîëåêòèâ. Ïîðÿä ³ç âèñîòîþ, ñèëîþ ³ òðèâàë³ñòþ 
ìóçè÷íîãî çâóêó âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàº éîãî çà-
áàðâëåííÿ — òåìáð. Çà òåìáðîì â³äð³çíÿþòü çâóêè 
îäíàêîâî¿ âèñîòè é ãó÷íîñò³, âèêîíàí³ ð³çíèìè ãîëî-
ñàìè.

Äèñêàíò Ñîïðàíî

Ñîïðàíî

Òåíîð

Ìåöî-
ñîïðàíî Áàðèòîí

Êîíòðàëüòî ÁàñÀëüò

Äèòÿ÷³ ×îëîâ³÷³Æ³íî÷³

ÒÈÏÈ ÃÎËÎÑ²Â

 Кого із сучасних виконавців ти зможеш упізнати за 
тембром голосу?

   Слова І. Франка, музика А. Кос-Анатольського. Романс 
«Ой ти, дівчино, з горіха зерня» (у виконанні Д. Гнатюка). 

 Слова Ю. Рибчинського, музика І. Шамо. «Три поради» 
(у виконанні ансамблю «Струни серця»).

  Які тембри голосів тобі вдалося розпізнати у прослуха-
них творах? Які образи людей створено в кожній пісні?

 Слова О. Вратарьова, музика О. Злотника. «Барви рід-
ної землі». 

1. Ìè — âåñåë³ ìàëÿðè,
ùî ðàíêîâî¿ ïîðè
ðîçìàëþºì ð³äíó çåìëþ
ó ñâÿòêîâ³ êîëüîðè.
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Íàø³ áàðâè ÷àð³âí³,
íà÷å ³ñêðè çàïàëüí³,
êîæíà áàðâà, íà÷å ï³ñíÿ
óêðà¿íñüêî¿ çåìë³.

  Ïðèñï³â: 
Ðàéäóãî-âåñåëêî, íàì äîïîìàãàé,
êîëüîðè âåñåë³ ä³òÿì ðîçäàâàé.
Áóäå íåáî ñèíº, íèâè çîëîò³,
áóäå â Óêðà¿í³ ðàä³ñíî çàâæäè.

2. Áóäå ñîíÿ÷íèé ðîçìàé,
³ Êàðïàòè, ³ Äóíàé, 
çåëåí-ãàé, ³ ÷èñòå ïîëå,
³ äàëåêèé íåáîêðàé.
Íàø³ áàðâè ÷àð³âí³,
íà÷å ³ñêðè çàïàëüí³,
êîæíà áàðâà, íà÷å ï³ñíÿ
óêðà¿íñüêî¿ çåìë³.

Ïðèñï³â (äâ³÷³).

 Спробуй себе в ролі диригента/диригентки. Розглянь 
схему диригування. Співай і диригуй одночасно. 

 Гра-пантоміма «Театрально-музична хвилинка».
 Уважно послухай фрагменти музичних творів. Спробуй 

передати образи людей, які виникли в твоїй уяві, плас-
тичною імпровізацією, зокрема ходою. 

 Що нового ти дізнався/дізналася про вокальні голоси? 
Досліди′ , який тембр голосу в тебе.

1 ³
4 ³3 ³

2 ³
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ÓÐÎÊ 18. ÎÁÐÀÇÈ ËÞÄÅÉ  
    Ó ÂÎÊÀËÜÍ²É ÌÓÇÈÖ² É ÆÈÂÎÏÈÑ²

 Пригадай, що таке портрет у живописі. Як може бути 
зображена людина на портреті? 

 Відеоролик «Портрет у живописі».

 Òîá³ â³äîìî, ùî ìèòö³ íàé÷àñò³øå çîáðàæóþòü îñî-
áó â àíôàñ (ïðÿìî) ³ â ïðîô³ëü (çáîêó). Çà ôîð-
ìàòîì çîáðàæåííÿ âèä³ëÿþòü òàê³ âèäè ïîðòðåò³â: 
ãîëîâíèé (ò³ëüêè ãîëîâà), ïî ãðóäè, ïî ïîÿñ, ïî 
ñòåãíà, ïî êîë³íà, íà âåñü çð³ñò. Ðîçð³çíÿþòü òà-
êîæ äèòÿ÷³, æ³íî÷³ é ÷îëîâ³÷³ ïîðòðåòè. 

 Розгляньте портрети дітей. Які риси характеру та настрій 
кожної дитини зуміли передати автори цих творів?

². Òâîðîæí³êîâ.         ². Òðóø.          À. Çáàðàíñüêèé.   ². Öèáóëüíèê.
    «Ïòàøêà         «Ïîðòðåò Êàòå-          «Ïîðòðåò             «Þíèé
    ïîëåò³ëà»      ðèíè Ãðóøåâñüêî¿»       õëîï÷èêà»          ñêðèïàëü» 

 Пригадай, як називають портрет художника, написаний 
ним самим.

 Íà ïîðòðåòàõ, ñòâîðåíèõ ó ð³çí³ ÷àñè, çàêàðáîâàíî 
îçíàêè â³äïîâ³äíî¿ åïîõè: ïðî öå ñâ³ä÷àòü åëåìåíòè 
îäÿãó òà ³íòåð’ºðó, çà÷³ñêè òîùî. Çà îêðåìèìè äå-
òàëÿìè ìîæíà òàêîæ âèçíà÷èòè ñîö³àëüíèé ³ ìàéíî-
âèé ñòàí, ïðîôåñ³þ àáî óëþáëåíå çàíÿòòÿ ëþäèíè  
³ íàâ³òü ¿¿ â³ê.
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 Розглянь портрети. Які ознаки вказують на професії зо-
бражених людей? Що ти можеш сказати про вік і харак-
тер кожної людини? 

Íåâ³äîìèé õóäîæíèê.           À. Ïåòðèöüêèé.                Ì. Áîæ³é.
 «Ïîðòðåò Í. Ïàãàí³í³»    «Ïîðòðåò ïèñüìåííèêà        «Ìåäñåñòðà»
                                               Êîöþáè» 

 Ìàëþþ÷è ïîðòðåò îñîáè íà âåñü çð³ñò, õóäîæíèêè 
îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóþòü ïðîïîðö³¿ ëþäñüêîãî ò³ëà. 
Òàê, ðóêè äîðîñëî¿ ëþäèíè çàçâè÷àé ñÿãàþòü ñåðå-
äèíè ñòåãíà, ë³êò³ ìàþòü áóòè íà ð³âí³ òàë³¿, à êîë³-
íà — ïîñåðåäèí³ íîãè. 

 Виконай навчальну вправу. Нама-
люй олівцем схематичне зображення 
людини на весь зріст. 

 Намалюй портрет учителя/вчитель-
ки або друга/подруги на весь зріст. 
Продумай композицію свого твору, 
визнач, які деталі будеш зображува-
ти. Зроби олівцем ескіз, а тоді малюй фарбами — аква-
рельними, гуашевими або акриловими.

421 3
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                ÓÐÎÊ 19. ÎÁÐÀÇÈ ÒÂÀÐÈÍ  
                Ó ÌÓÇÈÖ² ÒÀ ÆÈÂÎÏÈÑ²    

 Пригадай, яку музику називають програмною. У яких ві-
домих тобі програмних творах утілено образи тварин?

 Ó ñêàðáíèö³ ïðîãðàìíî¿ ìóçèêè º ÷èìàëî òâîð³â, 
ïðèñâÿ÷åíèõ òâàðèíàì. Àáè ÿêíàéïîâí³øå ïåðåäàòè 
îñîáëèâîñò³ ðóõ³â, ãîëîñè òâàðèí çàñîáàìè ìóçè÷-
íî¿ âèðàçíîñò³, êîìïîçèòîðè âðàõîâóþòü òåìáðè ìó-
çè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â ³ äîáèðàþòü â³äïîâ³äí³ ïðèéîìè 
ãðè. Çàçâè÷àé îáðàçè òâàðèí ñòâîðþþòü ó ð³çíèõ çà 
çì³ñòîì ³ ôîðìîþ ïðîãðàìíèõ ï’ºñàõ-ì³í³àòþðàõ, ÿê³ 
ìîæóòü çâó÷àòè ó ñîëüíîìó, àíñàìáëåâîìó ÷è îðêå-
ñòðîâîìó âèêîíàíí³.

 Які музичні образи із сюїти К. Сен-Санса 
«Карнавал тварин» ти пам’ятаєш? Виру-
шай разом із друзями у мандрівку на весе-
лому потязі — і ти зможеш ознайомитися 
з образами інших тварин, змальованих у цьому творі.

 Ñòàíö³ÿ «Ñ³ëüñüêå ïîäâ³ð’ÿ» 
 Упізнайте за звуками всіх мешканців сільського подвір’я. 

Спробуйте відтворити голоси курочок і півника.

 К. Сен-Санс. «Кури та півні»: частина 2 із сюїти «Карнавал 
тварин» (фрагмент).

 Розглянь зображення музичних інструментів, звучання 
яких допомогло передати образи курей та півнів. Дослі-
ди, до якої групи інструментів належить кларнет.

       Êëàðíåò          Ñêðèïêà            Àëüò           Ôîðòåï³àíî
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 Ñòàíö³ÿ «Çîîïàðê» 
 Упізнайте за звуками мешканців зоопарку, яких ви 

обов’язково тут зустрінете.
 К. Сен-Санс. «Черепахи», «Кенгуру», «Персонажі з дов-

гими вухами»: частини 4, 6, 8 із сюїти «Карнавал тва-
рин» (фрагменти).

 Які музичні інструменти створили образи черепах, кен-
гуру та осликів? Вигадай пластичну імпровізацію, як 
рухаються ці тварини.

 Ñòàíö³ÿ «Îçåðî» 
 Яких птахів ви можете тут побачити?

 К. Сен-Санс. «Лебідь»: частина 13 із сюїти «Карнавал 
тварин» (фрагмент). 

 Які музичні інструменти допомогли втілити образ лебе-
дя? Створи танець, рухаючись у ритмі музики. 

 Виконай пісню «Барви рідної землі» (слова О. Вратарьо-
ва, музика О. Злотника) під фонограму.

 Запиши свій спів на диктофон. Створи разом із друзями 
танець-імпровізацію до пісні.

 Гра «Карнавал тварин».
 Об’єднайтесь у дві групи: артисти і глядачі. Група артис-

тів під музику К. Сен-Санса зображує рухами тварину, 
образ якої втілено у прослуханому фрагменті, а група 
глядачів відгадує, хто ця тварина. Згодом поміняйтеся 
ролями.

 Знайди в інтернет-джерелах програмну музику, в якій 
утілено образи тварин. Помісти твір, який найбільше 
тобі сподобався, у свою електронну папку.
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         ÓÐÎÊ 20. ÎÁÐÀÇÈ ÒÂÀÐÈÍ  
          Ó ÌÓÇÈÖ² ÒÀ ÆÈÂÎÏÈÑ² 

Ã. Äîó. «Ñîííèé ïåñ ó êîìîð³» Ã. Ðîííåð-Êí³ï. «Çàäîâîëåííÿ»

Ð. Àíñäåë.  
«Â³âöÿ Åâà ç ÿãíÿòàìè ³ ÷àïëåþ»

Ô. Â. Êóíåðò.  
«Ëèñèö³ âçèìêó»

 Як називають художні твори, присвячені зображенню 
тварин?  

 Òâàðèííèé ñâ³ò íàøî¿ ïëàíåòè âðàæàº ðîçìà¿òòÿì 
ðîçì³ð³â, ôîðì, ôàêòóð ³ çàáàðâëåííÿ. Ùîá âèðàçíî 
çîáðàçèòè òâàðèíó, õóäîæíèê âèâ÷àº áóäîâó òà ïðî-
ïîðö³¿ ¿¿ ò³ëà, ñïîñòåð³ãàº çà æèòòÿì ³ ðóõàìè, çâåðòàº 
óâàãó íà ïëàñòèêó é âèêîíóº çàìàëüîâêè ç íàòóðè.

Àí³ìàë³ñòè÷íèé æàíð â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñ-
òåöòâ³ — öå çîáðàæåííÿ òâàðèí çàñîáàìè æèâî-
ïèñó, ñêóëüïòóðè, ãðàô³êè.

 Відеоролик «Твори анімалістичного жанру». 

 Розглянь картини. Які почуття вони пробуджують? Про-
аналізуй композицію і колірну гаму кожної роботи, звер-
ни увагу на другорядні деталі. Які засоби використали 
художники для втілення виразних образів тварин?
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 Виконай навчальну вправу. Зобрази схематично песика 
за зразком або за власним задумом.

                    

 

Створи композицію з образом тварини за мотивами сюїти 
К. Сен-Санса «Карнавал тварин». Вибери формат, про-
думай деталі та колірну гаму. Зображення півня, курки, 
черепахи, кенгуру, ослика або лебедя (за вибором) розта-
шуй у центрі композиції. Техніка виконання — гуаш.
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                ÓÐÎÊ 21. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ  
                 Â ÌÓÇÈÖ² ÒÀ ÑÊÓËÜÏÒÓÐ²   

 Пригадай, які п’єси П. Чайковського, що входять до його 
«Дитячого альбому», ти слухав/слухала на уроках у тре-
тьому класі.

 «Äèòÿ÷èé àëüáîì» Ï. ×àéêîâñüêîãî ìàº ï³äçàãîëîâîê 
«Äâàäöÿòü ÷îòèðè ëåãê³ ï’ºñè äëÿ ôîðòåï³àíî». Öåé 
çá³ðíèê êîìïîçèòîð ïðèñâÿòèâ ñâîºìó ïëåì³ííèêó, 
ÿêèé äóæå ëþáèâ ìóçèêó ³ ïðàãíóâ ñòàòè ìóçèêàíòîì.

   П. Чайковський. Фортепіанні п’єси «Баба-яга», «Вальс», 
«Солодка мрія» із «Дитячого альбому». 

 Які художні образи втілив у кожній п’єсі композитор?

 Уривки з мультфільму, в якому звучать п’єси П. Чайков-
ського із «Дитячого альбому» (реж. І. Ковалевська).

 Доберіть потрібні слова й охарактеризуйте лад, ритм, 
темп, динаміку, тембр і регістр кожного твору. 

 Ó âîêàëüí³é ìóçèö³ îñíîâîþ õóäîæíüîãî îáðàçó º 
â³ðøîâàíèé òåêñò, à ðîçêðèòè îáðàç äîïîìàãàþòü 
çàñîáè ìóçè÷íî¿ âèðàçíîñò³. 

 Íàïðèêëàä, ó áàãàòüîõ íàðîäíèõ ï³ñíÿõ âò³ëåíî îá-
ðàçè ïòàõ³â.

 Українська народна пісня «Летіла зозуля» (у виконанні  
Н. Матвієнко). 

 Українська народна пісня «Ой у саду соловейко» (у вико-
нанні Т. Матвієнко).
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 Про що розповідають прослухані твори? Який настрій 
створює кожна пісня? Визнач основні засоби виразності 
пісень та охарактеризуй голоси співачок.

 Українська народна пісня «Ой ходила дівчина бережком». 

1. Îé õîäèëà ä³â÷èíà áåðåæêîì,
çàãàíÿëà ñåëåçíÿ áàò³æêîì:

2. «²äè, ³äè, ñåëåçíþ, äîäîìó,
ïðîäàì òåáå ä³äîâ³ ñòàðîìó».

3. Çà òðè êîïè ñåëåçíÿ ïðîäàëà,
à çà êîïó äóäàðèêà íàéíÿëà:

4. «Çàãðàé ìåí³, äóäàðèêó, íà äóäó,
íåõàé æå ÿ ñâîº ãîðå çàáóäó».

 Ìóçè÷íèé ðîçì³ð ö³º¿ ï³ñí³ — 2/4. Â³í ìàº äâ³ äîë³: 
ïåðøà — ñèëüíà, äðóãà — ñëàáêà. 

Òàêò (ëàò. tactus) — ÷àñòèíà ìóçè÷íîãî òâîðó â³ä 
ñèëüíî¿ äîë³ äî íàñòóïíî¿ ñèëüíî¿ äîë³.

 Об’єднайтесь у дві групи. Оберіть диригента/диригентку  
й улюблені шумові інструменти і створіть ритмічний су-
провід до пісні «Ой ходила дівчина бережком». 

 Диригент/диригентка диригує за такою схемою:
 Кожна група відбиває свій ритмічний ма  лю-

нок.

 Спробуй вигадати власну ритмічну імпровізацію. Запи-
ши її четвертними і восьмими нотами, розділивши ар-
куш на чотири такти, а потім відтвори на шумовому ін-
струменті.

 Чим цікава музика П. Чайковського, яка звучала на 
уроці?

1 ³ 2 ³

1-øà ãðóïà 2-ãà ãðóïà
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            ÓÐÎÊ 22. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ  
             Â ÌÓÇÈÖ² ÒÀ ÑÊÓËÜÏÒÓÐ²  

 Розкажи, де ти бачив/бачила твори круглої скульптури. 
 Òîá³ â³äîìî, ùî çàñîáàìè âèðàçíîñò³ êðóãëî¿ ñêóëüï-

òóðè º ñèëóåò, îá’ºì, ïðîïîðö³¿, ôàêòóðà, ñâ³ò-
ëîò³íü ³ òðèâèì³ðí³ñòü, ùî äîçâîëÿº ðîçäèâèòèñÿ 
õóäîæí³é òâ³ð ç óñ³õ áîê³â. Çàëåæíî â³ä çàäóìó, ãî-
ëîâíèì çàâäàííÿì ìàéñòðà º òî÷í³ñòü çîáðàæåííÿ 
àáî äåêîðàòèâíà âèðàçí³ñòü îáðàçó.

 Розглянь скульптурні твори. Які образи тварин в них утіле-
но: реалістичні чи декоративні? Спробуй визначити мате-
ріал, із якого створене кожне зображення.

 

 Ñåðåä òâîð³â êðóãëî¿ ñêóëüïòóðè ðîçð³çíÿþòü ñòàòó¿, 
ñêóëüïòóðí³ ãðóïè, ñòàòóåòêè, ïîãðóääÿ.

 Розглянь скульптурні зображення (с. 49-50). Визнач се-
ред них статую, групу, статуетку і погруддя. Які художні 
образи втілено у кожній роботі?

Â. Áîðîäàé.  
Ïàì’ÿòíèê çàñíîâíèêàì Êèºâà

Äàâíüîðèìñüêà ñêóëüïòóðà.  
«Àïîëëîí Êèôàðåä»

Â. Îìåëÿíåíêî. 
Ñòàòóåòêà «Áèê». 
Ìóçåé Ë. Ñìîðæà

Ëåâ íà Ëàíöþãîâîìó  
ìîñòó Ñå÷åí³.  

Áóäàïåøò

Ïàì’ÿòíèê  
ñêàé-òåð’ºðó Áîáá³.  

Åäèíáóðã



50

 Ó ïðîöåñ³ ðîáîòè íàä òâîðîì ñêóëüïòîðè âèêîðèñòî-
âóþòü ð³çí³ ñïîñîáè ë³ïëåííÿ, êîæåí ç ÿêèõ ìàº ïåâ-
í³ îñîáëèâîñò³. 

 Ïëàñòè÷íèé ñïîñ³á — öå ë³ïëåííÿ ç ö³ëîãî øìàòêà 
ñêóëüïòóðíîãî ìàòåð³àëó, ç ÿêîãî â³äòÿãóþòüñÿ äð³á-
í³ äåòàë³, ÷àñòèíè ò³ëà òîùî. Êîíñòðóêòèâíèé ñïî-
ñ³á — ë³ïëåííÿ âèðîáó ç îêðåìèõ ÷àñòèí. Êîìá³íî-
âàíèé ñïîñ³á ïîºäíóº ë³ïëåííÿ ç ö³ëîãî øìàòêà òà 
ç îêðåìèõ äåòàëåé àáî ÷àñòèí.

 Виліпи комбінованим способом об’ємне зображення до-
машнього улюбленця (котика, песика) за зразком або за 
власним задумом.

 Знайди в додаткових джерелах інформацію про скульп-
туру твого краю.

Ê. Äîáðÿíñüêèé. Ïàì’ÿòíèê  
Ò. Øåâ÷åíêó â Çàãðåá³. Õîðâàò³ÿ

². Á³ëèê. Ñòàòóåòêà «Ëåâ». 
Ìóçåé Ë. Ñìîðæà

1

2 3
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                   ÓÐÎÊ 23. ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ Â ÏÀÐÊÓ  

  ÄÓÕÎÂÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

Òðóáè çàñ³ÿëè ïðîìåíèñòî, 
ìàðø êîçàöüêèé íàãàäàâ ÷àñè, 
ÿê ³ ìè, íà÷èñòèâøè äî áëèñêó, 
ãîðäî òðóáè ó ñòðîþ íåñëè.
                                      Â. Íàçàðóê

 Поміркуй, які інструменти складають духовий оркестр. 
Чи доводилося тобі чути музику у виконанні цього орке-
стру? Якщо так, то поділися своїми враженнями.

Äóõîâèé îðêåñòð — êîëåêòèâ ìóçèêàíò³â, ÿêèé 
âèêîíóº ìóçè÷í³ òâîðè íà äóõîâèõ (ì³äíèõ ³ äå-
ðåâ’ÿíèõ) ³íñòðóìåíòàõ.

 Äî ñêëàäó äóõîâîãî îðêåñòðó âõîäÿòü òàêîæ óäàðí³ 
ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè — áàðàáàí ³ òàð³ëêè, ÿê³ çàäàþòü 
ðèòì.

 Гра «Упізнай інструмент на слух». 
 Послухай, як звучать зображені на малюнках духові ін-

струменти. Спробуй розрізнити їх на слух.

Ìóí³öèïàëüíèé äóõîâèé îðêåñòð 
«Îðêåñòðà âîë³». Òåðíîï³ëü

Ì³äí³ äóõîâ³ Äåðåâ’ÿí³ äóõîâ³

ÄÓÕÎÂÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

Óäàðí³

Âàëòîðíà

Òðóáà Òðîìáîí Ãîáîé

Ôëåéòà
Êëàðíåò

Òàð³ëêè

Áàðàáàí
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 Ùå íà ïî÷àòêó 19-ãî ñòîë³òòÿ äóõîâ³ 
îðêåñòðè ãðàëè ò³ëüêè ìàðø³ òà â³é-
ñüêîâó ìóçèêó. Ï³çí³øå â ðåïåðòóàð³ 
òàêèõ îðêåñòð³â ç’ÿâèëàñü ïîïóëÿðíà 
ìóçèêà ³ ñèìôîí³÷í³ òâîðè, ïåðåêëà-
äåí³ äëÿ âèêîíàííÿ íà äóõîâèõ ³í-
ñòðóìåíòàõ. Äóõîâ³ îðêåñòðè ÷àñòî 
ãðàëè â ïàðêàõ òà ñêâåðàõ, ³ ëþäè ³ç 
çàäîâîëåííÿì òàíöþâàëè ï³ä ¿õíþ ìóçèêó.

 А. Джойс. Вальс «Спогади» (у виконанні духового орке-
стру).

 Який настрій викликала в тебе прослухана музика? Які 
художні образи вона тобі підказала? Добери слова, яки-
ми можна охарактеризувати цей твір.

 Мелодія: весела, сумна, грайлива, легка, енергійна. 
 Темп: повільний, помірний, швидкий. 
 Лад: мажор, мінор.

 Створи разом із друзями танець-імпровізацію під мелодію 
вальсу.

 Л. Колодуб. «Карпатська рапсодія № 1» (у виконанні ду-
хового оркестру).

 Які картини ти уявляєш під цю музику? Звучання яких 
музичних інструментів тобі вдалося розпізнати?

 Виконай українську народну пісню «Ой ходила дівчина 
бережком» під фонограму. Разом із друзями створи су-
провід до пісні на улюблених інструментах.

 Що таке духовий оркестр? Які групи музичних інстру-
ментів входять до його складу?
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ÓÐÎÊ 24. ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ Â ÏÀÐÊÓ  

 Поміркуй, люди яких професій працюють над створенням 
парків та скверів у наших містах і селах. Чи можна їхню 
працю назвати мистецтвом? 

Ñòâîðåííÿ äåêîðàòèâíèõ ñàä³â, ïàðê³â, ä³ëÿíîê çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïîë³ïøåííÿ 
êðàºâèäó ³ äëÿ â³äïî÷èíêó íàñåëåííÿ, íàçèâàþòü 
ñàäîâî-ïàðêîâèì ìèñòåöòâîì. Éîãî îñîáëèâ³ñòü 
ïîëÿãàº ó ïîºäíàíí³ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â (âîäîéì, 
ðîñëèí) ³ç ìàëèìè àðõ³òåêòóðíèìè ôîðìàìè.

 Розгляньте світлини (с. 53-54). Які архітектурні форми ви 
помітили у зображених парках? Для чого вони призначені?

Äåíäðîïàðê «Îëåêñàíäð³ÿ». 
Á³ëà Öåðêâà

Ïàðê ³ìåí³ Ò. Øåâ÷åíêà.  
Òåðíîï³ëü 

Óí³âåðñàëüí³

êâ³òêîâ³  
âàçîíè, ëàâêè, 
âóëè÷í³ ë³õòàð³

Äåêîðàòèâí³  

ôîíòàíè, àëüòàíêè,  
ì³ñòî÷êè, ñêóëüïòóðè

ÌÀË² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍ² ÔÎÐÌÈ Â ÏÀÐÊÓ

²ãðîâ³

ãîéäàëêè, 
ï³ñî÷íèö³, 

ã³ðêè 
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 Розглянь паркові скульптури. Які художні образи вони 
створюють? Для чого їх установили?

 Створи на картонній основі пластилінову аплікацію 
«У парку» за зразком або за власним задумом. Зобрази 
дерева, квіти й малі архітектурні форми. Працюючи над 
аплікацією, пам’ятай про закони перспективи.

 Якою музикою тобі хотілося б озвучити свою роботу?

1 3 42

Íàö³îíàëüíèé äåíäðîïàðê  
«Ñîô³¿âêà». Óìàíü

Ìàð³¿íñüêèé ïàðê. 
Êè¿â
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 Із якими музичними казковими образами ти ознайомив-
ся/ознайомилась у 3-му класі? За мотивами яких казок 
були написані ці твори? Хто їх написав? 

 Уривок із казки Г. К. Андерсена «Дюймовочка». 
 Öÿ íàäçâè÷àéíî ïîåòè÷íà ³ äîáðà êàçêà â³äîìà â óñüî-

ìó ñâ³ò³. Îáðàç ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³ — êðèõ³òíî¿ òåíä³òíî¿ 
ä³â÷èíêè — âò³ëåíî ó áàãàòüîõ âèäàõ ìèñòåöòâà, ³ çî-
êðåìà, â ìóçèö³.

Ñöåíè ç áàëåòó «Äþéìîâî÷êà». 
Õàðê³âñüêà õîðåîãðàô³÷íà øêîëà

.  Відеофрагмент із першої дії балету Ю. Русинова «Дюй-
мовочка» (художник-постановник Н. Бевзенко-Зінкіна). 

 Розкажи про свої враження від перегляду. Добери слова, 
якими можна описати образ Дюймовочки.

 Д. Пташинська. «Острів мрій». 
1. Çà â³êíàìè çèìà õîëîäíà çëèòüñÿ,

òà äèâíèé ñîí ïîñò³éíî áà÷ó ÿ:
ìåí³ ó ìîð³ ñèí³é îñòð³â ñíèòüñÿ —
æèâå òàì ìð³ÿ ñîíÿ÷íà ìîÿ.

  Ïðèñï³â:
Òàì çàâæäè ë³òî, òàì çàâæäè êâ³òè,
òàì ÷èñòå íåáî, ìîðñüêèé ïðèá³é,
òàì òèõ³ çîð³, íåìàº ãîðÿ —
öå îñòð³â ùàñòÿ, öå îñòð³â ìð³é.

      ÓÐÎÊ 25. ÊÀÇÊÎÂ² ÎÁÐÀÇÈ  
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2. Òàì âîäîñïàäè, ïàëüìè ³ ë³àíè,
áåçêðàº ïëåñî ñèíüî¿ âîäè. 
Çàãóáëåíèé äàëåêî â îêåàí³,
òà ÿ, ìîâ ïòàõ, ñêîð³ø ëå÷ó òóäè.

  Ïðèñï³â:
Òóäè, äå ë³òî, òóäè, äå êâ³òè,
äå ÷èñòå íåáî, ìîðñüêèé ïðèá³é,
äå òèõ³ çîð³, íåìàº ãîðÿ —
íà îñòð³â ùàñòÿ, íà îñòð³â ìð³é.

3. Â ãîäèíó íåâåç³ííÿ é áåçíàä³¿,
êîëè á³äà ïîñòóêàº ó ä³ì,
çãàäàéòå, ùî ³ñíóº îñòð³â ìð³¿,
äå ùàñòÿ é ñîíöÿ âèñòà÷èòü óñ³ì.

  Ïðèñï³â:
Äå çàâæäè ë³òî, äå çàâæäè êâ³òè,
äå ÷èñòå íåáî, ìîðñüêèé ïðèá³é,
äå òèõ³ çîð³, íåìàº ãîðÿ —
öå îñòð³â ùàñòÿ, öå îñòð³â ìð³é.

Òàì çàâæäè ë³òî, òàì çàâæäè êâ³òè,
òàì ÷èñòå íåáî, ìîðñüêèé ïðèá³é,
òàì òèõ³ çîð³, íåìàº ãîðÿ —
öå îñòð³â ùàñòÿ, öå îñòð³â ìð³é.

 Створіть музичний супровід до пісні на дзвіночках і ма-
ракасах.

 Гра-естафета «Мої мрії». 
 Розкажи друзям про свою мрію без слів — лише мімі-

кою та пластичними рухами під музику вивченої пісні. 
Той, хто розшифрує твою мрію, підхоплює естафету,  
і гра триває.

 Із якими казковими образами ти зустрівся/зустрілася 
на уроці? Які почуття викликали в тебе ці образи?
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ÓÐÎÊ 26. ÊÀÇÊÎÂ² ÎÁÐÀÇÈ

  Де, на твою думку, живуть ельфи, феї та інші герої казок?
 Ó ìóëüòô³ëüìàõ ³ íà ñòîð³íêàõ êíèæîê òè ÷àñòî áà÷èø 

çîáðàæåííÿ âèøóêàíèõ ïàëàö³â, ïîõìóðèõ çàìê³â ÷è 
ôàíòàñòè÷íèõ áóäèíî÷ê³â, ó ÿêèõ æèâóòü êàçêîâ³ ãåðî¿. 

 Розглянь зображені будиночки. Поміркуй, хто з казкових 
персонажів може в них жити. Досліди, чим ці будиночки 
подібні на справжні.

  Áóäü-ÿêèé áóäèíîê, íàâ³òü êàçêîâèé, ïîâèíåí îáîâ’ÿç-
êîâî ìàòè ôóíäàìåíò, ñò³íè, äàõ, â³êíà, äâåð³.

 

 Ñòâîðþþ÷è õóäîæí³é îáðàç áóä³âë³, ìèòåöü ïðèä³ëÿº 
çíà÷íó óâàãó ïðîïîðö³ÿì, ðèòì³÷íèì ïîâòîðåííÿì 
åëåìåíò³â òà äåêîðàòèâíîìó îçäîáëåííþ ôàñàä³â.

Äàõ

Â³êíà

Ñò³íà

Äâåð³

Ôóíäàìåíò
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Ôàñàä — öå âèãëÿä áóäèíêó çîâí³. Ðîçð³çíÿþòü 
ãîëîâíèé, á³÷íèé ³ çàäí³é ôàñàäè.

 Виконай навчальну вправу. Намалюй олівцем ескіз каз-
кового будиночка.

 

 Створи образ казкового будиночка для Дюймовочки  
і Принца за зразком або за власною уявою. Техніка вико-
нання — гуаш.

 Які деталі необхідно брати до уваги, зображуючи будинок? 
Назви′  основні складові будинку.

1

2

3

4
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           ÓÐÎÊ 27. ÌÓÇÈ×Í² ÒÀ ÔÎÒÎÎÁÐÀÇÈ 

  Пригадай, що пов’язує музику з іншими видами мистецтва.

Òè âæå çíàºø, ùî áåç ìóçèêè íå-
ìîæëèâî óÿâèòè æîäíî¿ âèñòàâè, 
ê³íî ô³ëüìó ÷è ìóëüòô³ëüìó. Ïàë³òðà 
ñòâîðåíèõ êîìïîçèòîðàìè îáðàç³â 
íàäçâè÷àéíî áàãàòà: êàçêîâ³, ôàí-
òàñòè÷í³, æàðò³âëèâ³, ë³ðè÷í³, äðàìà-
òè÷í³ òîùî. ×èìàëî ìóçè÷íèõ òâîð³â, 
íàïèñàíèõ äî òåàòðàëüíèõ ñïåê-
òàêë³â, îòðèìàëè ñàìîñò³éíå æèòòÿ. 
Òàêó ìó çèêó ìè âï³çíàºìî íà ñëóõ, 
ùîéíî ïî÷óºìî çíàéîìèé ìîòèâ. 

 А. Хачатурян. Вальс до драми М. Лермонтова «Маска-
рад» (у виконанні симфонічного оркестру). 

 Про що розповіла тобі прослухана музика? Які образи 
виникли в твоїй уяві? Добери слова, що характеризують 
мелодію вальсу.

 Ñëîâî «âàëüñ» ó ïåðåêëàä³ ç í³ìåöüêî¿ îçíà÷àº 
«êðóæ ëÿòè». Öåé òàíåöü çäîáóâ ïîïóëÿðí³ñòü íàïðè-
ê³íö³ 18-ãî ñòîë³òòÿ, õî÷à ïåðø³ çãàäêè ïðî íüîãî 
áóëè çíà÷íî ðàí³øå. Ó ñêàðáíèö³ ñâ³òîâèõ ìóçè÷íèõ 
øåäåâð³â º ÷èìàëî âàëüñ³â, íàïèñàíèõ çíàìåíè- 
òèìè êîìïîçèòîðàìè: Ô. Øîïåíîì, Ô. Øóáåðòîì, 
É. Øòðàóñîì òà ³í.

Ï.-Î. Ðåíóàð.  
«Òàíîê ó Áóæèâàë³»

ñïîê³éíà

ñòð³ìêà

òðèâîæíà

óðî÷èñòà

âåñåëà

ñóâîðà

ëåãêà

ë³ðè÷íà

çâîðóøëèâà

åíåðã³éíà í³æíà

ñóìíà ìð³éëèâà



60

  
 

  
 

Âàëüñ — ïàðíèé òàíåöü, ùî ìàº òðèäîëüíèé 
ðîçì³ð ³ ïîì³ðíî-øâèäêèé òåìï.

 Âàëüñ âõîäèòü â îáîâ’ÿçêîâó ïðîãðàìó çìàãàíü ³ç 
áàëüíèõ òàíö³â. Éîãî õàðàêòåðíèìè ðèñàìè º ë³-
ðèçì, âèòîí÷åí³ñòü, ïëàñòè÷í³ñòü. 

 Візьми олівець або крейду і зобрази графічно, як ти уяв-
ляєш кружляння вальсу.  

 Відеоурок «Навчаємось танцювати вальс». 

 Є. Дога. «Зимовий вальс» (у сучасній обробці).
 Об’єднайтесь у пари та спробуйте затанцювати вальс 

легко й ніжно. Стежте за поставою, виконуйте плавні 
повороти, імпровізуйте. 

 Виконай пісню Д. Пташинської «Острів мрій» під фоно-
граму. Запиши своє виконання на диктофон. 

 Створіть ритмічну імпровізацію до пісні на шумових ін-
струментах. Стежте за характером мелодії та ритмічним 
малюнком. Першу сильну долю відзначайте легким ак-
центом. Імпровізуйте під час програшу і вступу.

Àêöåíò ó ìóçèö³ — âèä³ëåííÿ îêðåìîãî çâóêà 
àáî àêîðäó øëÿõîì éîãî ïîñèëåííÿ.
Ó íîòíîìó çàïèñ³ ïîçíà÷àþòü çíàêîì > 
íàä íîòîþ.

 Що нового ти дізнався/дізналася про вальс? Які музичні 
образи створює цей танець?
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ÓÐÎÊ 28. ÌÓÇÈ×Í² ÒÀ ÔÎÒÎÎÁÐÀÇÈ 

  Поміркуй, чи можна вважати кожного, хто любить фото-
графувати, майстром цієї справи. Обґрунтуй свою думку. 

 Ôîòîìèñòåöòâî ïîñ³äàº îêðåìå ì³ñöå ñåðåä ³íøèõ 
âèä³â ìèñòåöòâ. Çàçâè÷àé ëþäè äóìàþòü, ùî ñòâî-
ðþâàòè ôîòîãðàô³¿ äóæå ëåãêî. Îäíàê, ïåðåãëÿäà-
þ÷è áóäü-ÿêèé ôîòîàëüáîì ó ñâîºìó òåëåôîí³, òè 
çíàéäåø ÷èìàëî íåâäàëèõ çí³ìê³â. Ùîá ðîáèòè ïðî-
ôåñ³éí³, ÿê³ñí³ ôîòîãðàô³¿, íåîáõ³äíî áàãàòî çíàòè  
³ âì³òè.

Ôîòîõóäîæíèêè — ëþäè, ÿê³ ñòâîðþþòü õóäîæí³ 
ôîòîãðàô³¿.

 Розглянь світлини фотохудожників на тему «Зима». 
Знайди серед знімків пейзажі, портрети, сюжетні фото. 
Зверни увагу на особливості кожної роботи.

Õóäîæíÿ ôîòîãðàô³ÿ — îäèí ³ç âèä³â îáðàçîòâîð-
÷îãî ìèñòåöòâà. Òàê³ çí³ìêè â³äîáðàæàþòü íå ëèøå 
ä³éñí³ñòü, à é åìîö³¿, íàñòð³é ³ ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ õó-
äîæíèêà. Ôîòîãðàô³þ ³íîä³ íàçèâàþòü ìèñòåöòâîì 
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îäí³º¿ ìèò³, ïðîòå ñïðàâæí³ ìàéñòðè ìîæóòü ïîêàçà-
òè â ö³é ìèò³ ö³ëèé ñâ³ò. 

 ²ùå çîâñ³ì íåäàâíî äëÿ ôîòîãðàôóâàííÿ ïîâñþäè 
âèêîðèñòîâóâàëè ôîòîïë³âêó, à â íàø ÷àñ ¿¿ çàñòî-
ñîâóþòü ëèøå îêðåì³ ìàéñòðè. Íàòîì³ñòü øèðîêó 
ïîïóëÿðí³ñòü çäîáóëà öèôðîâà ôîòîãðàô³ÿ. Öèôðî-
â³ ôîòîçí³ìêè ìîæíà ðîáèòè íà ïðîôåñ³éí³ êàìåðè, 
ë³òàëüí³ àïàðàòè (äðîíè) é ñìàðòôîíè. 

 Ôîòîãðàô³þ ïîä³ëÿþòü íà ê³ëüêà âèä³â çà ð³çíèìè 
îçíàêàìè. Íàïðèêëàä, çà õàðàêòåðîì çéîìêè ñâ³ò-
ëèíè áóâàþòü ïîñòàíîâî÷í³ òà äîêóìåíòàëüí³. 
Ïåðø³ ðîá ëÿòü äëÿ ðåêëàìè, ãëÿíöåâèõ æóðíàë³â 
àáî äëÿ îñîáèñòèõ àëüáîì³â íà çàìîâëåííÿ. Ó òàêèõ 
âèïàäêàõ çéîìêó ïðîâîäÿòü ó ñòóä³¿ ÷è íà çàçäàëå-
ã³äü âèáðàí³é ëîêàö³¿, äå ðåàëüí³ñòü êîíñòðóþþòü. 
Íà äîêóìåíòàëüíèõ ôîòîãðàô³ÿõ ô³êñóþòü ìèòòºâî-
ñò³ ñïðàâæíüîãî æèòòÿ.

  Розглянь фотознімки (с. 62-63). Визнач, які з них поста-
новочні, а які — документальні.
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 Ïîðàäè â³ä ìàéñòð³â: ùîá çðîáèòè ÿê³ñíå ôîòî ç òå-
ëåôîíà, íàìàãàéñÿ íå ôîòîãðàôóâàòè íà òë³ ñîíöÿ. 
Óçàãàë³, ñâ³òëî ìàº ïàäàòè íà îá’ºêò, à ôîòîãðàôó 
êðàùå ïîâåðíóòèñÿ äî éîãî äæåðåëà ñïèíîþ. Ïî-
äáàé, ùîá îá’ºêòèâ êàìåðè áóâ ÷èñòèì — çà íåîá-
õ³äíîñò³ âèòðè éîãî ñåðâåòêîþ. Ï³ä ÷àñ çéîìêè òðè-
ìàé òåëåôîí ïðÿìî. Âèáåðè êîìïîçèö³þ òà çðîáè 
äåê³ëüêà ïðîáíèõ ôîòî. 

 Об’єднайтесь у дві групи і створіть серії фотографій на 
тему «Зима за вікном» і «Зимова прогулянка». Візьміть 
до уваги поради майстрів. Спробуйте власні сили у зйом-
ці пейзажів та фотопортретів. Продемонструйте свої ро-
боти в класі й колективно обговоріть їх. Чи є серед них 
світлини, які можна назвати художніми? Поясніть свою 
думку.

 Створи аплікацію на тему «Зима» із ватних дисків та 
шматочків фетру за зразком або за власним задумом.

2 31
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          ÓÐÎÊ 29. ÌÓÇÈ×Í² ÒÀ Â²ÇÓÀËÜÍ²  
           ÎÁÐÀÇÈ ÇÈÌÎÂÈÕ ÑÂßÒ

 Які календарно-обрядові пісні зимового циклу ти знаєш? 

 Íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ ³ ð³çäâÿ-
íèõ ñâÿò ïðîïîíóþ ðîçãëÿíóòè 
ìóçè÷í³ òà â³çóàëüí³ îáðàçè, ïîâ’ÿ-
çàí³ ³ç öèìè ñâÿòàìè.

 Â óêðà¿íñüêîìó ï³ñåííîìó ôîëüê-
ëîð³ çèìîâîãî öèêëó âèä³ëÿþòüñÿ 
êîëÿäêè òà ùåäð³âêè.

Êîëÿäêè — ñòàðîâèíí³ îáðÿäîâ³ âåëè÷àëüí³ ï³ñí³, 
ÿê³ âèêîíóþòü êîëÿäíèêè â³ä Ð³çäâà äî Âîäîõðåùà.

Ùåäð³âêè — íîâîð³÷í³ îáðÿäîâ³ ï³ñí³, â ÿêèõ âè-
ñëîâëþþòü ïîáàæàííÿ äîáðîãî âðîæàþ é óñ³ëÿêèõ 
ãàðàçä³â.

 

 Ó êîëÿäêàõ ïðîñëàâëÿþòü íàðîäæåííÿ Õðèñòà ³ â³òà-
þòü ãîñïîäàðÿ òà âñþ éîãî ðîäèíó ç Ð³çäâîì. 

 Ùåäð³âêè âèêîíóþòü ïåðåâàæíî ä³â÷àòà ³ ä³òè íàïå-
ðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó òà Âîäîõðåùà. Ó öèõ ï³ñíÿõ º 
òðàäèö³éíèé ïðèñï³â: «Ùåäðèé âå÷³ð, äîáðèé âå÷³ð».

 Українські народні щедрівки «Чи дома, дома», «Слава 
нашим господарям» (у виконанні вокального ансамблю).

 Що характерно для українських щедрівок? Назви спільні 
риси прослуханих пісень. Чи було чути музичний супро-
від? Опиши засоби музичної виразності та мелодії творів.

 Відеофрагмент із різдвяного мюзиклу «Містерія Різдва» 
(продюсерка і виконавиця пісень Р. Калина). 

 Розкажи про свої враження від перегляду. Які з прослу-
ханих пісень тобі знайомі?
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Ìþçèêë — ìóçè÷íî-ñöåí³÷íà âèñòàâà, â ÿê³é ïî-
ºäíóþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ æàíðè ³ âèðàæàëüí³ çàñî-
áè åñòðàäíî¿ òà ïîáóòîâî¿ ìóçèêè, õîðåîãðàô³÷-
íîãî, äðàìàòè÷íîãî ³ îïåðíîãî ìèñòåöòâ.

 Українська народна щедрівка «Ой сивая та і зозуленька».

Îé ñèâàÿ òà ³ çîçóëåíüêà.

 Ïðèñï³â (ï³ñëÿ êîæíîãî ðÿäêà):
Ùåäðèé âå÷³ð, äîáðèé âå÷³ð,
äîáðèì ëþäÿì íà çäîðîâ’ÿ!

Óñ³ ñàäè òà ³ îáë³òàëà,
à â îäíîìó òà ³ íå áóâàëà.
À â ò³ì ñàäó òðè òåðåìè:
à â ïåðøîìó — ÿñåí ì³ñÿöü,
à â äðóãîìó — êðàñíå ñîíöå,
à â òðåòüîìó — äð³áí³ ç³ðêè.
ßñåí ì³ñÿöü — ïàí ãîñïîäàð,
êðàñíå ñîíöå — æîíà éîãî,
äð³áí³ ç³ðêè — òî ¿õ ä³òêè.

 
 Óêðà¿íñüêå íàðîäíå ñâÿòî íà ÷åñòü çóñòð³÷³ Íîâîãî 

ðîêó (çà ñòàðèì ñòèëåì) â í³÷ ïðîòè 14 ñ³÷íÿ íà-
çèâàþòü Ìàëàíêîþ. Êîëè ñìåðêàëî, ä³â÷àòà éøëè 
ùåäðóâàòè. Äî õàòè, ÿê ïðàâèëî, íå çàõîäèëè: ñòàâ-
øè á³ëÿ â³êíà ³ ïîïðîñèâøè äîçâîëó, ñï³âàëè ï³ñåíü, 
ÿêèìè âøàíîâóâàëè ãîñïîäàð³â.  

 Пісня-гра «Ой господарю, господарочку».
 Оберіть Маланку та разом із нею виконайте щедрівку, 

супроводжуючи спів пластичною імпровізацією. 

 Які народні пісні присвячено новорічним святам? Про 
що співають у цих піснях?
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        ÓÐÎÊ 30. ÌÓÇÈ×Í² ÒÀ Â²ÇÓÀËÜÍ² 
       ÎÁÐÀÇÈ ÇÈÌÎÂÈÕ ÑÂßÒ

                     Ð²ÇÄÂÎ
Éäåìî ñï³øíîþ õîäîþ 
ìè â³ä õàòè ³ äî õàòè 
ãîëîñíîþ êîëÿäîþ 
Ñèíà Áîæîãî â³òàòè.
...Âñå — äî ëàäó, âñå — ÿê òðåáà: 
êîæóøêè, õóñòêè êâ³ò÷àñò³... 
Äîëèíàº àæ äî íåáà:
— Æèéòå â ðàäîñò³ ³ ùàñò³!
                                          Ë. Ïðîöü

 

 Розглянь зображені твори. Які з них належать до графіки, 
а які — до живопису? Які художні образи втілили митці? 
Проаналізуй композиції творів та засоби виразності.

Ê. Òðóòîâñüêèé.  
«Êîëÿäêè â Óêðà¿í³»

Ô. Ãóìåíþê.  
«Êîëÿäà»

Í. Êóð³é-Ìàêñèì³â. 
«Êîëÿäíèêè»

Â. Æìàê.  
«Êîëÿäíèêè»

Â. Êîðíºâ.  
«Çóñòð³÷àéòå, éäå Ð³çäâî!» 

Î. Øóïëÿê. «Ð³çäâÿíèé ä³äóõ»
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 Уявіть себе колядниками. Заспівайте свою улюблену ко-
лядку.

 Розглянь скульптурні зображення, виготовлені із льоду та 
снігу. Зверни увагу на об’єм, пластику, форму і фактуру 
цих робіт. Які художні образи в них утілені? 

 Виготов новорічні іграшки з кольорового паперу за зраз-
ком або за власним задумом.

 Запропонуй своїм рідним створити на подвір’ї скульп-
туру зі снігу. Який художній образ тобі хотілося б уті-
лити?

Àðò-äèçàéí áóäèíêó  
Ì. òà Í. Êàëþõ³â.  

Ìàíåâè÷³

Ôåñòèâàëü ñí³ãó òà ëüîäó. 
Õàðá³í, Êèòàé
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            ÓÐÎÊ 31. ÑÂßÒÊÎÂÀ ÏÎÄÎÐÎÆ 

Âèðóøàéìî ó íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíó ìàí-
äð³âêó Êðà¿íîþ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. 
Äîðîãîþ çðîáèìî ê³ëüêà çóïèíîê.

 Ïåðøà çóïèíêà — «Ìóçè÷íà â³êòîðèíà»

 Послухай фрагменти музичних творів, які звучали на 
уроках. Пригадай назви цих композицій і прізвища ав-
торів. Обери для кожного твору відповідне зображення.  

 Äðóãà çóïèíêà — «Ñï³âî÷à ñòóä³ÿ» 

 Упізнай за ілюстраціями вивчені пісні. Заспівай куплет 
із кожної пісні.
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  Òðåòÿ çóïèíêà — «Çíàâö³ ìóçèêè»

 Дай відповіді на запитання.  
	   Які музичні інструменти входять до складу духового 

оркестру?
	  Що називають мюзиклом?  
	  Який музичний розмір має вальс?
	   Які музичні інструменти створюють образи кенгуру, 

черепах та лебедя в творі К. Сен-Санса «Карнавал тва-
рин»? 

	  Що ти знаєш про тембри вокальних голосів? 
	   Які музичні образи створив П. Чайковський у п’єсах 

«Баба-яга» і «Солодка мрія»?
	  Чим відрізняються художні образи, створені у вокаль- 

   ній та інструментальній музиці?

 ×åòâåðòà çóïèíêà — «Ìóçè÷íî-ðèòì³÷íà»

 Уважно послухай ритмічний пульс новорічної польки. 
Відтвори його разом із друзями на улюблених інстру-
ментах. 

 Ï’ÿòà çóïèíêà — «²ãðîâà ãàëÿâèíà»

 Об’єднайтесь у дві команди. Перша команда кидає 
«сніжки» з паперу другій команді і ставить запитання 
на обрану тему, а потім — навпаки. 
Перемагає команда, яка дасть більше правильних від-
повідей.
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     ÓÐÎÊ 32. ÑÂßÒÊÎÂÀ ÏÎÄÎÐÎÆ 

Âèðóøàéìî ó íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíó ìàí-
äð³âêó Êðà¿íîþ â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâ. 
Äîðîãîþ çðîáèìî ê³ëüêà çóïèíîê.

Ïåðøà çóïèíêà — «Ãàëåðåÿ îáðàç³â»

 Розглянь твори майстрів візуальних мистецтв. Які худож-
ні образи втілені в цих роботах? Що допомогло митцям 
створити ці образи?

Äðóãà çóïèíêà — «Çíàâö³ ìèñòåöòâà»

 Дай відповіді на запитання. 
 Як називають мистецтво створення парків? Які архі-

тектурні форми можна зустріти в парку? 
 Із яких основних частин складається кожен буди-

нок? 
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 Що таке фасад?
 Що мають знати митці, аби написати портрет люди-

ни на весь зріст? 
 За якими ознаками можна здогадатися про професію 

людини, зображеної на портреті?
 Які засоби виразності скульптури ти знаєш?  
 Які види круглої скульптури тобі відомі? 
 Що таке художня фотографія? Які бувають світлини 

за характером зйомки?

Òðåòÿ çóïèíêà — «Âèñòàâêîâà» 

 Влаштуй разом із друзями виставку своїх робіт. Проде-
монструйте зроблені вами портрети та зимові знімки. 
Обговоріть, що вам найбільше сподобалося або викли-
кало жвавий інтерес.

×åòâåðòà çóïèíêà — «Òâîð÷à»

 Створи оригінальні ялиночки із ниток та прикрась ними 
свою оселю до свята.  
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               ÓÐÎÊ 33. ÎÁÐÀÇÈ Ð²ÄÍÎÃÎ ÊÐÀÞ

            ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ  
            ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ

  Пригадай, що тобі відомо про народну музику. Хто її 
створює?

 Ó ñêàðáíèö³ óêðà¿íñüêîãî ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà º òâî-
ðè, íàïèñàí³ êîìïîçèòîðàìè, íàðîäí³ òâîðè é òàê³, 
ùî íàãàäóþòü íàðîäí³, àëå ìàþòü àâòîð³â.

 Ïðîôåñ³éíó ìóçèêó ñòâîðþþòü êîìïîçèòîðè ³ âè-
êîíóþòü ïðîôåñ³éí³ ìóçèêàíòè é âîêàë³ñòè.

 Íàðîäíà ìóçèêà ñòâîðåíà íàðîäîì; ¿¿ àâòîðè íåâ³äî-
ì³. Äî íå¿ íàëåæàòü ï³ñí³ òà ³íñòðóìåíòàëüí³ ìåëîä³¿, 
ùî â³ä íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â ³ñíóâàííÿ íàðîäó ïåðåäà-
þòüñÿ â³ä îäíîãî ïîêîë³ííÿ äî ³íøîãî ç óñò â óñòà.

 Ïðîôåñ³éíà ìóçèêà â íàðîäíîìó äóñ³ — ìóçèêà, 
íàïèñàíà êîìïîçèòîðàìè íà îñíîâ³ íàðîäíèõ ìåëî-
ä³é ÷è ñõîæà íà íàðîäíó ìóçèêó.

 Ìóçè÷íó ñïàäùèíó Óêðà¿íè íåìîæëèâî óÿ-
âèòè áåç ôîðòåï³àííèõ òâîð³â Ë. Ðåâóöüêîãî. 
Óò³ëåí³ â íèõ îáðàçè ð³äíîãî êðàþ íàïîâíåí³ 
æèòòºðàä³ñí³ñòþ, ë³ðèçìîì, åìîö³éí³ñòþ.

 Л. Ревуцький. Прелюдія № 1 (фортепіано).  

 Який настрій створює прослухана мелодія? До якого виду 
музики вона належить: професійної, народної чи профе-
сійної в народному дусі? Поясни свою думку.

Ïðîôåñ³éíà 
ìóçèêà

Ïðîôåñ³éíà ìóçèêà  
â íàðîäíîìó äóñ³  

Ð²ÇÍÎÂÈÄÈ ÌÓÇÈÊÈ

Íàðîäíà  
ìóçèêà
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Ïðåëþä³ÿ (ëàò. praeludo) — êîðîòêèé ³íñòðóìåí-
òàëüíèé òâ³ð äëÿ ôîðòåï³àíî, êëàâåñèíà, îðãàíà.   

 Відеоролик, у якому звучить прелюдія Л. Ревуцького.
 Îáðàçè ð³äíîãî êðàþ âò³ëåí³ çàñîáàìè ìóçèêè òà 

ïîåòè÷íîãî ñëîâà â áàãàòüîõ âîêàëüíèõ òâîðàõ,  
ó ÿêèõ îñï³âàíî êðàñó ïðèðîäè, ùèðèõ ³ âåñåëèõ ëþ-
äåé, ëþáîâ äî ð³äíèõ òà Áàòüê³âùèíè. 

 З. Красуляк. «Україно моя».  
1. Êîëè áóäóòü ïèòàòè, òè ÷èé é çâ³äê³ëÿ,

íå øóêàé íàäàðåìíå òè ñë³â.
Íàéäîðîæ÷à ó ñâ³ò³ ä³ñòàëàñü çåìëÿ
íàì ó ñïàäîê â³ä íàøèõ áàòüê³â.

  Ïðèñï³â:
Óêðà¿íî ìîÿ, Óêðà¿íî!
Òè ìîº¿ äóø³ êîëèñêà!
Íå çàáóäó òåáå, Óêðà¿íî ìîÿ,
÷è äàëåêî ÿ áóäó, ÷è áëèçüêî.

2. Çà êðàïëèíè äîùó ³ æèâî¿ âîäè,
³ çà õë³á çàïàøíèé íà ñòîë³,
êîëîñèñò³ ïîëÿ ³ êâ³òó÷³ ñàäè
ÿ âêëîíÿþñü òîá³ äî çåìë³.

 Ïðèñï³â (äâ³÷³).

 Уявіть себе на концерті. Оберіть ведучого/ведучу для 
оголошення пісні та соліста і солістку. Перший куплет 
буде співати соліст, другий куплет — солістка, а при-
спів — усі разом. 

 Музична вікторина «Як ти знаєш свій пісенний край». 
 Послухайте фрагменти пісень про рідний край. Прига-

дайте назви  пісень та прізвища авторів. 
 Розкажи про образи рідного краю, створені в інструмен-

тальній та вокальній музиці.
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 Поміркуй, як митці використовують форму, колір та де-
кор для втілення образів рідного краю у творах візуаль-
них мистецтв.

 Òâîðè â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâ îð³ºíòîâíî ìîæíà ðîç-
ïîä³ëèòè íà òðè ãðóïè: ïðîôåñ³éí³ (âèêîíàí³ ôàõ³â-
öÿìè); íàðîäí³, àáî àìàòîðñüê³ (âèêîíàí³ ëþäüìè, 
ÿê³ çàéìàþòüñÿ òâîð÷³ñòþ äëÿ äóø³); ïðîôåñ³éí³  
â íàðîäíîìó äóñ³, àáî ñòèë³çîâàí³ (âèêîíàí³ ïðî-
ôåñ³éíèìè ìàéñòðàìè ç³ çáåðåæåííÿì íàö³îíàëü-
íîãî êîëîðèòó).

 Розкажи, чим багатий твій рідний край. Що тобі відомо 
про культурні надбання твого міста/села?

 Ïðèðîäà Óêðà¿íè íàäçâè÷àéíî ìàëüîâíè÷à, òîæ íå 
äèâíî, ùî â òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â îáðàç 
ð³äíî¿ çåìë³ ïîñ³äàº ÷³ëüíå ì³ñöå.

 Розглянь твори пейзажного жанру. Картина якого ху-
дожника тебе найбільше вразила? Опиши цю роботу, 
вживаючи образотворчі терміни: композиційний центр, 
плановість простору, художній образ, колірна гама.

    ÓÐÎÊ 34. ÎÁÐÀÇÈ Ð²ÄÍÎÃÎ ÊÐÀÞ

Ïðîôåñ³éí³ Ïðîôåñ³éí³ â íàðîäíî-
ìó äóñ³ (ñòèë³çîâàí³)

Íàðîäí³ 
(àìàòîðñüê³)

À. Áðåíçîâè÷.  
«Ñîíÿ÷í³ Êàðïàòè»

À. Êó¿íäæ³. 
«Ðàíîê íà Äí³ïð³»              

Ð²ÇÍÎÂÈÄÈ Â²ÇÓÀËÜÍÈÕ ÒÂÎÐ²Â

Â. Îðëîâñüêèé. 
«Óðîæàé â Óêðà¿í³»
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 Îñîáëèâî¿ óâàãè çàñëóãîâóþòü òâîð÷³ çäîáóòêè íà-
ðîäíèõ õóäîæíèöü Ê. Á³ëîêóð òà Ì. Ïðèìà÷åíêî. ̄ õí³ 
ðîáîòè â³äîì³ â óñüîìó ñâ³ò³ ÿê øåäåâðè äåêîðàòèâ-
íîãî æèâîïèñó.

 Розглянь роботи майстринь. Які художні образи вони 
створили? Що посилює виразність цих образів?

        Ì. Ïðèìà÷åíêî.          Ê. Á³ëîêóð. 
      «Äàðóþ óêðà¿íñüêó ïàëÿíèöþ     «Õàòà â Áîãäàí³âö³» 
            âñ³ì ëþäÿì íà Çåìë³»

 Об’єднайтесь у дві групи. Обговоріть, які цікаві скульп
турні зображення й архітектурні споруди є у вашому 
рідному краї. Чому вони привертають до себе увагу? Які 
художні образи в них утілено?

 Створи колаж «Мій мистецький рідний край» за зраз-
ком або за власним задумом. 

 Дізнайся із додаткових джерел, які віртуальні мандрів-
ки можна здійснити музеями України.

1 2
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         ÓÐÎÊ 35. ²ÑÒÎÐ²ß ÍÀÐÎÄÓ  
           Â ÌÈÑÒÅÖÒÂ² 

Ò. Øåâ÷åíêî. 
«Ñë³ïèé»  

(«Íåâîëüíèê»)

 Поміркуй, у яких піснях відображається історія народу. 
 Ñâîºð³äíèì ñèìâîëîì óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ êóëü-

òóðè º ³ñòîðè÷í³ ï³ñí³, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî êîçà-
öòâî, íàðîäíèõ ãåðî¿â òà âàæëèâ³ ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿.  

 Ó òåêñòàõ òàêèõ ï³ñåíü â³äîáðàæåíî ñòàâëåííÿ íà-
ðîäó äî ïåâíèõ ïîä³é ÷è îñ³á. Ìåëîä³ÿ ãåðî¿÷íîãî 
òèïó õàðàêòåðèçóºòüñÿ â³ëüíîþ áóäîâîþ ïîåòè÷íèõ 
òà ìóçè÷íèõ ôðàç; ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä — ðîçãîðíó-
òèé, ³íñòðóìåíòàëüíèé.

²ñòîðè÷í³ ï³ñí³ — öå ôîëüêëîðí³ òâîðè, ïðèñâÿ-
÷åí³ ïåâí³é ³ñòîðè÷í³é ïîä³¿ ÷è â³äîì³é ³ñòîðè÷í³é 
ïîñòàò³.

 Українська народна пісня «Ой на горі та женці жнуть»  
(у виконанні Національного заслуженого академічного 
народного хору України імені Г. Вірьовки).

 Про що йшлося у пісні? Як музика допомогла створити 
образи мужніх козаків? Опиши мелодію твору, добира-
ючи відповідні слова. Охарактеризуй засоби музичної 
виразності пісні.

 Ó ìóçè÷í³é ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè êîáçà-
ðåì íàçèâàëè òâîðöÿ òà âèêîíàâ-
öÿ ³ñòîðè÷íèõ ï³ñåíü, ðåë³ã³éíèõ 
ï³ñíåñï³â³â, äóì, à òàêîæ êàçîê òà 
ïåðåêàç³â, ùî ñóïðîâîäæóâàëèñÿ 
ãðîþ íà êîáç³.

 Пригадай, що тобі відомо про кобзу. 
До якої групи народних інструментів 
вона належить?

 Ìàíäðóþ÷è â³ä ñåëà äî ñåëà, êîá-
çàð³ íåñëè ëþäÿì íå ò³ëüêè ³íôîð-
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2-ãà ãðóïà1-øà ãðóïà

ìàö³þ ïðî ð³çí³ ïîä³¿, à é ³äå¿ ºäíàííÿ íàðîäó, âîë³ 
òà íåçàëåæíîñò³. Íàéïîøèðåí³øèìè òâîðàìè, ÿê³ 
âèêîíóâàëè êîáçàð³, áóëè äóìè.

Äóìà — óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé òâ³ð ë³ðî-åï³÷íîãî 
æàíðó, ùî ðîçïîâ³äàº ïðî ãåðî¿êî-³ñòîðè÷í³ òà 
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâ³ ïîä³¿ ìèíóëîãî ³ ñó÷àñíîñò³.

 Ìåëîä³¿ äóì ñõîæ³ íà ìåëîäè÷íó ðîçìîâó, ðå÷èòà-
òèâ ï³ä ñóïðîâ³ä êîáçè, áàíäóðè àáî ë³ðè.

 Уривки з українських народних дум «Іван Богун», «Піс-
ня про Байду», «Дума про козака Голоту» (у виконанні 
чоловічої хорової капели). 

 М. Вериківський. «Пісня кобзаря» з хорової поеми «Гай-
дамаки» (у виконанні хорової капели «Почайна»).

 Які характерні ознаки дум тобі вдалося розпізнати 
у прослуханих творах? Який образ кобзаря створив ком-
позитор М. Вериківський? Охарактеризуй засоби музич-
ної виразності та мелодію авторського твору.

  Виконай пісню З. Красуляк «Україно моя» під фоногра-
му. Запиши свій спів на диктофон. 

 Об’єднайтесь у дві групи. Оберіть улюблені музичні ін-
струменти і створіть ритмічний супровід до пісні «Украї-
но моя». Кожна група відбиває свій ритмічний малюнок.

 Знайди в інтернетджерелах історичну пісню та думу 
й поповни цими записами свою електронну папку.
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ÓÐÎÊ 36. ²ÑÒÎÐ²ß ÍÀÐÎÄÓ Â ÌÈÑÒÅÖÒÂ²

  Поміркуй, як називається жанр образотворчого мисте-
цтва, присвячений зображенню сюжетів минулого.

 ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â³äîáðàæåíà ó ñòàíêîâî-
ìó òà ìîíóìåíòàëüíîìó æèâîïèñ³, ð³çíèõ âèäàõ ãðà-
ô³êè, ñêóëüïòóð³ é àðõ³òåêòóð³. ×èìàëî òâîð³â â³äîìèõ 
ìèòö³â çìàëüîâóþòü äîáó êîçàöòâà. 

 Розглянь зображені твори історичного жанру. Які ху-
дожні образи втілили митці? Знайди спільне й відмінне  
у цих роботах. Охарактеризуй композицію та засоби ви-
разності кожного твору. 

 Відеоролик про історію створення картини І. Рєпіна «За-
порожці пишуть листа турецькому султанові».

 Розгляньте світлини. Дослідіть, які періоди в історії на-
шої країни відображають ці споруди.

Ñ. ßêóòîâè÷. «Êîçàêè»
². Ðºï³í. «Çàïîðîæö³ ïèøóòü ëèñòà  

òóðåöüêîìó ñóëòàíîâ³»

Íàö³îíàëüíèé 
çàïîâ³äíèê «Õîðòèöÿ»

Çàìîê «Ïàëàíîê». 
Ìóêà÷åâå

Ñîô³éñüêèé ñîáîð. 
Êè¿â
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Ì. Ìèêåøèí. 
Ïàì’ÿòíèê         

Á. Õìåëüíèöüêîìó.  
Êè¿â 

². Êàâàëåð³äçå. 
Ïàì’ÿòíèê         

ßðîñëàâó Ìóäðîìó.  
Êè¿â 

À. Êóù. 
Ïàì’ÿòíèê ãåðîÿì  

Áåðåñòåöüêî¿ áèòâè. 
Ïëÿøåâà, Ð³âíåíùèíà

 Розглянь скульптурні твори. Які образи в них утілено? 
Доведи, що ці роботи належать до історичного жанру.

 

                                 

 Створи афішу до тематичного вечора, присвяченого іс-
торичному жанру в мистецтві.

 Тобі знадобляться маркери або фломастери, олівець, 
великий аркуш щільного паперу. Вибери формат (гори-
зонтальний або вертикальний), придумай текст, зобра-
ження.

 Розкажи про твори візуальних мистецтв, у яких відобра-
жено історичні події та постаті видатних людей твого 
рідного краю.

1 2



80

  
 

 Які українські пісні люблять співати у твоїй родині?
Íàéá³ëüøèì ñêàðáîì íàøîãî íàðîäó çàâæäè áóëà 
ï³ñíÿ. Óêðà¿íö³ ñï³âàëè â áóäåíü ³ ñâÿòî, ó ð³äíîìó 
äîì³ é íà ÷óæèí³, âèëèâàþ÷è ñâîþ ðàä³ñòü ³ òóãó. 

Ï³ñí³ ïðî ðîäèííå æèòòÿ, ïðàãíåííÿ íàðîäó äî âîë³ 
òà ïîøóêè êðàùî¿ äîë³ íàçèâàþòü ïîáóòîâèìè. 

Ïîáóòîâ³ ï³ñí³ ñêëàäàþòü îêðåìèé ïëàñò íàðîäíî¿ 
òâîð÷îñò³. Âîíè íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³òí³ çà òåìà-
òèêîþ, ñþæåòàìè é ìîòèâàìè. Ó òàêèõ ï³ñíÿõ ìåëî-
ä³ÿ çàçâè÷àé íåñêëàäíà, ÷àñòî ïîâòîðþþòüñÿ ôðàçè 
àáî îêðåì³ ñëîâà, ïðèñï³â ³íîä³ â³äñóòí³é. Ðîçïîâ³äü 
âåäåòüñÿ â³ä ³ìåí³ ãåðîÿ/ãåðî¿í³ àáî äåê³ëüêîõ îñ³á.

 Українська народна пісня «Дівка в сінях стояла» (у вико-
нанні академічного хору). 

 М. Калачевський. «Українська симфонія». 2га частина 
(у виконанні симфонічного оркестру). 

 Як змінилася мелодія пісні у симфонічному творі? Який 
образ дівчини створено засобами музики?

Ñèìôîí³ÿ — âåëèêèé ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíòàëü-
íèé òâ³ð, ÿêèé âèêîíóº ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð. 
Ñèìôîí³ÿ çàçâè÷àé ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ ÷à-
ñòèí, ð³çíèõ çà õàðàêòåðîì.

 Розглянь ілюстрації. Які музичні інструменти тобі знайо-
мі? Назви′ інструменти, що виконували головну мелодію 
симфонії. Які зображення тут зайві?

ÓÐÎÊ 37. ÏÎÁÓÒÎÂ²  
ÒÅÌÀÒÈ×Í² ÊÎÌÏÎÇÈÖ²¯ 
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 Íàðîäíèé ïîáóò, ðîäèííå æèòòÿ, îáðÿäè ³ òðàäèö³¿ 
óêðà¿íö³â íàäèõàþòü ïðîôåñ³éíèõ êîìïîçèòîð³â íà 
ñòâîðåííÿ ÿñêðàâèõ îáðàç³â ó ï³ñåííî-õîðåîãðàô³÷-
íèõ êîìïîçèö³ÿõ.

 Відеофрагмент вокальнохореографічної ком позиції «Укра 
їнські вечорниці»: пісні «Ти ж мене підманула», «Ой під 
вишнею» та українська полька (у виконанні академіч-
ного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля»).

 Який настрій створює ця композиція? Як народні пісні 
й танець допомогли композитору втілити образ україн-
ських вечорниць?

 Н. Май. «Червона калина».
1. Ìàòóñÿ íàâ÷èëà íàñ ï³ñíþ ñï³âàòè,

ó ïîë³ ðàíêîâó ñòð³÷àòè çîðþ.
Ìàòóñÿ íàâ÷èëà ëþäåé øàíóâàòè
³ â³ðíî ëþáèòè Âêðà¿íó ñâîþ!   

Äâ³÷³

  Ïðèñï³â:
Òàì ÷åðâîíà êàëèíà,
ìîâ ñâÿòèé îáåð³ã,
ñïîðèøåâà ñòåæèíà
ïðèâåäå íà ïîð³ã.
Òàì ìàòóñÿ ñï³âàëà
êîëèñêîâ³ ï³ñí³,
íà äîáðî äàðóâàëà
âèøèâàíêó ìåí³.

2. Ìàòóñÿ íàâ÷èëà äîáðî ïàì’ÿòàòè,
ñòåæèíó òîïòàòè ó ð³äí³ì êðàþ.
Ìàòóñÿ íàâ÷èëà óòîìè íå çíàòè
³ â³ðíî ëþáèòè Âêðà¿íó ñâîþ.     Äâ³÷³

  Ïðèñï³â (äâ³÷³).

 Спробуйте передати характер пісні танцювальними ру-
хами. 

 Запропонуй своїм рідним підготувати до родинного свя-
та пісеннохореографічну композицію. 
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     ÓÐÎÊ 38. ÏÎÁÓÒÎÂ²  
      ÒÅÌÀÒÈ×Í² ÊÎÌÏÎÇÈÖ²¯ 

  Які події відзначають у твоїй родині? Яких народних 
традицій та обрядів ви дотримуєтеся?

Æàíð îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, ïðèñâÿ÷åíèé 
çîáðàæåííþ ïîä³é òà ñöåí ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ 
ëþäåé, íàçèâàþòü ïîáóòîâèì. 

 Êîìïîçèö³¿ ïîáóòîâîãî æàíðó çàâæäè òåìàòè÷í³: 
ïðàöÿ, ñâÿòî, â³äïî÷èíîê òîùî.

  Розглянь картини. Визнач тематику кожної роботи. Які 
художні образи створили живописці? Зверни увагу, як 
зображено людей у русі.

       

 

 Ñâîºð³äí³ñòü ïîáóòîâîãî æàíðó ïîëÿãàº â òîìó, ùî, 
êð³ì ð³çíîìàí³òíîñò³ òåìàòèêè, êîìïîçèö³ÿ ìîæå 
áóòè ÿê îäíîô³ãóðíîþ, òàê ³ áàãàòîô³ãóðíîþ. Âèðà-
æàëüíèìè çàñîáàìè òàêèõ êîìïîçèö³é º ìàñøòàá-
í³ñòü, ñòàòèêà àáî äèíàì³êà, ðèòì. 

 Розглянь картину Т. Шевченка (с. 83). Які почуття вона 
викликає? Опиши образи української родини, створені 
митцем. Охарактеризуй особливості побудови та колір-
ну гаму твору.

². Ðºï³í.  
«Âå÷îðíèö³»

Ê. Òðóòîâñüêèé.  
«Äîðîãîþ íà ÿðìàðîê»
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 Виконай навчальну вправу. Зобрази олівцем людину  
в русі схематично.

 Створи композицію «Родинне свято», зобразивши себе 
та своїх рідних у русі. Техніка виконання — олівець, ак-
варель або гуаш (за вибором).

 Добери музику, якою можна озвучити твій малюнок.

Ò. Øåâ÷åíêî. «Ñåëÿíñüêà ðîäèíà»

1 2
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            ÓÐÎÊ 39. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ  
          Â ÄÈÒß×ÎÌÓ ÔÎËÜÊËÎÐ² ÒÀ ²ÃÐÀØÊÀÕ

  Які народні дитячі пісні ти знаєш? Чому ти вважаєш їх 
дитячими?  

 Íàðîäí³ äèòÿ÷³ ï³ñí³ º íåâ³ä’ºì-
íîþ ÷àñòèíîþ óêðà¿íñüêîãî ôîëü-
êëîðó. Çàâäÿêè íèì ä³òè îçíàéîì-
ëþþòüñÿ ç íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì, 
â÷àòüñÿ ïðàâèëüíî ïîâîäèòèñÿ. Ö³ 
ï³ñí³ âèõîâóþòü äîáðîòó, ÷åñí³ñòü, 
ïðàöåëþáí³ñòü, ëþáîâ ³ ïîâàãó äî 
ðîäèíè òà ð³äíîãî êðàþ. Á³ëüø³ñòü 
äèòÿ÷èõ ï³ñåíü çâó÷èòü áåç ìóçè÷-
íîãî ñóïðîâîäó (à êàïåëà). Îêðåì³ 
ï³ñí³ ä³òè âèãàäóâàëè òà âèêîíóâà-
ëè ï³ä ÷àñ ³ãîð: ë³÷èëêè, äðàæíèëêè 
òîùî.

 Дитячий фольклор: дражнилки, лічилки, забавлянки  
(у виконанні дитячого хору).

 Про що йдеться у кожному творі? Які пісні лунали: про-
фесійні, народні чи професійні в народному дусі? Об-
ґрунтуй свою думку. Які особливості дражнилок, лічи-
лок та забавлянок тобі вдалося розпізнати?

Äèòÿ÷èé ôîëüêëîð — íàðîäíà òâîð÷³ñòü, ïðè-
ñâÿ÷åíà ä³òÿì ³ ñòâîðåíà äîðîñëèìè àáî ñàìè-
ìè ä³òüìè, ùî ïåðåäàâàëàñÿ ç óñò â óñòà. 

 Ñåðåä áåçë³÷³ íàðîäíèõ ï³ñåíü îñîáëèâî âèîêðåì-
ëþþòüñÿ êîëèñêîâ³.

Êîëèñêîâà — ë³ðè÷íà ï³ñíÿ, ÿêó âèêîíóþòü, çà-
êîëèñóþ÷è äèòèíó, àáè ¿¿ ïðèñïàòè.

 Розглянь картини (с. 85). Зверни увагу на образи матері 
і дитини. Які почуття викликали в тебе ці образи?

Â. Ìåëüíè÷åíêî. 
«Õîäè, ñîíêó,  
â êîëèñîíüêó» 
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 Çàêîëèõóþ÷è ñâîþ äèòèíêó, êîæíà ìàòóñÿ áàæàº ¿é 
çäîðîâ’ÿ, äîáðà òà ùàñëèâîãî æèòòÿ. Îêð³ì çì³ñòó, 
âèçíà÷àëüíèì äëÿ êîëèñêîâèõ ï³ñåíü º ³ çâóêîâèé 
(ðèòìî-ìåëîä³éíèé) êîìïîíåíò. Êîëèñêîâ³ âèêîíó-
þòü òèõî, íàñï³âíî, ó ñåðåäíüîìó ðåã³ñòð³. Ðèòì — 
ïîâòîðþâàëüíèé, òåìï — ñïîê³éíèé, ìîíîòîííèé,  
ç åôåêòîì ãîéäàííÿ.

 Українські колискові пісні: «Повішу я колисочку» (у ви
конанні О. Гури); «Ой ходить сон коло вікон» (у виконанні  
К. Цісик). 

 Про що розповідає кожен твір? Охарактеризуй темп, 
ритм, регістр і мелодію обох пісень.

 Придумай нескладну мелодію на віршований текст. За-
співай свою колискову пісню.
  Ï³øîâ êîòèê ó ë³ñîê,
  çíàéøîâ êîòèê ïîÿñîê,
  çà ëþëå÷êó ïðèâ’ÿçàâ
  òà äèòèíó ïîãîéäàâ. 
  À-à-à! À-à-à!

 Заспівай  пісню Н. Май «Червона калина» під фоногра-
му. Супроводжуй своє виконання грою на улюбленому 
шумовому інструменті. 

 Виконай малюнок до однієї з колискових пісень, яку ти 
слухав/слухала на уроці. 

Â. À. Áóãðî.   
«Êîëèñêîâà»

Ã. Ðîçåëåíä.  
«Êîëèñêîâà»

Â. Ìåëüíè÷åíêî. 
«Êîëèñêîâà» 
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       ÓÐÎÊ 40. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ  
          Â ÄÈÒß×ÎÌÓ ÔÎËÜÊËÎÐ² ÒÀ ²ÃÐÀØÊÀÕ

  Які іграшки тобі найбільше подобаються? Чим вони тебе 
приваблюють?  

 Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ³ãðàøêè º íàö³îíàëüíèì íàäáàí-
íÿì. Íàø³ ïðåäêè â³ðèëè â ¿õíþ ìàã³÷íó ñèëó, â òå, 
ùî âîíè îáåð³ãàëè äèòèíó â³ä çëèõ ñèë ³ õâîðîá. 

 Âèãîòîâëÿëè ³ãðàøêè ç ð³çíèõ ìàòåð³àë³â: ³ç äåðåâà, 
ãëèíè, ñîëîìè, òêàíèíè, ò³ñòà, ñèðó òîùî.

 Íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè áóëè ³ãðàøêè ç ãëèíè. Ñå-
ðåä íèõ âàðòî âèä³ëèòè ñâèùèêè ó âèãëÿä³ ïòàõ³â.

 Á³ëüø³ñòü ³ãðàøîê ³ç äåðåâà ìàëè ðóõîì³ ç’ºäíàí-
íÿ. Äî óëþáëåíèõ äåðåâ’ÿíèõ ³ãðàøîê íàëåæàëè 
ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè: ñîï³ëêè, ïèùèêè, òàðàõêàëüöÿ, 
òð³ñêà÷êè.  

 Ó ìèñòåöòâ³ íàðîäíî¿ ³ãðàøêè âàæëèâå ì³ñöå çàéìàº 
àí³ìàë³ñòè÷íà òåìàòèêà. Çàçâè÷àé ìàéñòðè íå êî-
ï³þâàëè çîâí³øí³é âèãëÿä òâàðèíè, à óçàãàëüíþâàëè 
ôîðìó, ñïðîùóâàëè ñèëóåò ³ ñòâîðþâàëè ö³êàâ³ äåêî-
ðàòèâí³ îáðàçè. 

 Íàéäàâí³øèì âèäîì íàðîäíî¿ ³ãðàøêè ââàæàþòü 
ëÿëüêó-ìîòàíêó. Òàêó ³ãðàøêó âèãîòîâëÿëè ³ç ëëÿíî¿ 

Ìóçè÷í³ 
³ãðàøêè     

²ãðàøêîâ³ 
ìåáë³, ïîñóä 

òîùî       

Ëÿëüêè       ²ãðàøêè- 
òâàðèíè

Ð³çíîâèäè íàðîäíèõ ³ãðàøîê
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òêàíèíè òà íèòîê âóçëîâèì ñïîñî-
áîì ³ ïðèêðàøàëè äåêîðàòèâíèì 
âáðàííÿì. Îáëè÷÷ÿ ëÿëüêè-ìîòàíêè 
çîáðàæóâàëè áåç äåòàëåé àáî ïî-
çíà÷àëè íàìîòàíèì íèòêàìè õðåñ-
òîì.

 Відеоролик «Українські народні дитячі 
іграшки». 

 Поділися своїми враженнями від пере-
гляду. Проаналізуй художні образи ігра-
шок, їх орнаментику та кольори.

 Виліпи із пластиліну народну іграшку коник або бара-
нець (за вибором). Дотримуйся вказаної на зразку послі-
довності роботи, але намагайся втілити власний задум  
і створити оригінальний виріб із красивим декором.

 Дізнайся з додаткових джерел, що символізували образи 
коника і баранця в народних уявленнях.

1

4 5

2 3

Ò. Á³ëîêðèëåöü.  
«Ëÿëüêà»
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ÓÐÎÊ 41. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²  
ÍÀÐÎÄÍ² ÌÎÒÈÂÈ

 Поміркуй, які пісні називають ліричними. Що для них 
характерно?

 Ë³ðè÷í³ ï³ñí³ — ÿñêðàâèé çðàçîê õóäîæíüî¿ òâîð-
÷îñò³ íàðîäó. Äëÿ íèõ õàðàêòåðíî â³äòâîðåííÿ ëþä-
ñüêèõ ïåðåæèâàíü, åñòåòè÷íå ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³. 
Òåìàòèêà òàêèõ ï³ñåíü ð³çíîìàí³òíà — öå ùàñëèâå 
³ íåðîçä³ëåíå êîõàííÿ, â³ðí³ñòü ³ çðàäà, ðîçëóêà òà 
ñêëàäíîù³ ðîäèííîãî æèòòÿ.

 Музичний калейдоскоп українських ліричних пісень: 
«Ой не ходи, Грицю» (у виконанні Р. Кириченко); «Несе 
Галя воду» (у виконанні Х. Соловій); «Плакуча гітара» 
(у виконанні І. Федишин).

 За допомогою яких засобів музичної виразності створю-
ється ліричний образ? Охарактеризуй мелодії пісень та 
музичний супровід.

Ë³ðè÷í³ ï³ñí³ — íàðîäíîïîåòè÷í³ òâîðè, â ÿêèõ 
îñíîâíà óâàãà ñïðÿìîâàíà íà ðîçêðèòòÿ âíóòð³ø-
íüîãî ñâ³òó ëþäèíè, ¿¿ ïåðåæèâàíü ³ íàñòðî¿â.

Ë³ðè÷í³ ìîòèâè çâó÷àòü ³ â òâîðàõ 
óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â. Çîêðåìà, 
Ã. Ìàéáîðîäà â ñâîºìó ³íñòðóìåí-
òàëüíîìó òâîð³ «Ãóöóëüñüêà ðàïñîä³ÿ» 
âèêîðèñòàâ óêðà¿íñüêó íàðîäíó ë³ðè÷-
íó ï³ñíþ «Âåðõîâèíî, ñâ³òêó òè íàø».

 Г. Майборода. Фрагмент із твору «Гуцульська рап
содія» (у виконанні Національного симфонічного орке-
стру України). 

 Опиши свої враження від прослуханої музики. Знайди 
слова для характеристики образів цього твору. 
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 Ñëàâåòíèé óêðà¿íñüêèé êîìïîçèòîð Ì. Ëèñåíêî äî-
ñèòü ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàâ ó ñâî¿õ òâîðàõ íàðîäí³ 
ë³ðè÷í³ ï³ñí³ äëÿ óâèðàçíåííÿ ìóçè÷íèõ îáðàç³â.  

 Українська народна пісня «Сонце низенько» (у виконан-
ні Волинського хору). 

 М. Лисенко. Арія Петра «Сонце низенько» з опери «На-
талкаПолтавка» (у виконанні А. Солов’яненка).

 Які характерні риси ліричних пісень простежуються  
в обох творах? 

 Українська народна пісня «Ой заграйте, дударики». 
1. Îé çàãðàéòå, äóäàðèêè,

ìîëîä³ ãóöóëè,
òàê, ùîá òàíåöü-óâèâàíåöü
ïîëîíèíè ÷óëè!

2. Îé çàãðàéòå, äóäàðèêè,
íà äóäêàõ êëåíîâèõ,
áî ïðèºìíî òàíöþâàòè
â êåïòàðèêàõ íîâèõ!

3. Îé çàãðàéòå, äóäàðèêè,
à ÿ çàñï³âàþ.
Õàé çë³òàº íàøà ï³ñíÿ
íàä Êàðïàòñüêèì êðàºì!

 Розглянь нотний запис пісні та проплескай її ритмічний 
малюнок. 

 

 Створіть музичний супровід до пісні на шумових інстру-
ментах.

 Досліди, в яких іще операх українських композиторів зву-
чать народні ліричні пісні.

& b 42 jœ
jœ jœ# jœ

1. Ой за грай те,

Весело jœ œ œ jœ jœ
ду да ри ки,

jœ jœ jœ jœ
мо ло ді гу

œ jœ ‰
цу ли,- - - - -- - - -

& b jœ
jœ jœ# jœ

так, щоб та нець

jœ œ œ jœ jœ
у ви ва нець

jœ jœ jœ jœ
по ло ни ни

œ œ
чу ли!- - - - -- - - -

ОЙ ЗАГРАЙТЕ, ДУДАРИКИ
  Українська народна пісня
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ÓÐÎÊ 42. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²  
ÍÀÐÎÄÍ² ÌÎÒÈÂÈ 

Õóäîæíÿ 
îáðîáêà  
øê³ðè    

Õóäîæíÿ  
îáðîáêà  
êàìåíþ    

Õóäîæíÿ  
îáðîáêà  
ìåòàëó   

Ðîçïèñ ïî ñêëó  

Âèòèíàíêà 

Òêàöòâî

Äåêîðàòèâíèé 
ðîçïèñ

Âèøèâêà      

Á³ñåðîïëåò³ííÿ                            

Ãîí÷àðñòâî, 
êåðàì³êà    

Ëîçîïëåò³ííÿ

Ïèñàíêàðñòâî

Áàòèê 

Õóäîæíÿ îáðîáêà äåðåâà      

  
 

  Пригадай, із якими видами декоративноужиткового 
мис тецтва ти ознайомився/ознайомилась у 3му класі.

 Õóäîæí³ ðåìåñëà ³ ïðîìèñëè º ÷àñòèíîþ êóëüòóðè òà 
ïîáóòó êîæíîãî íàðîäó. Ðîçâèòêó ðåìåñåë ñïðèÿº ãå-
îãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ êðà¿íè ³ ïðèðîäí³ áàãàòñòâà.

Õóäîæíº ðåìåñëî — ãàëóçü õóäîæíüî-òâîð÷î¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ùî çàñíîâàíà ïîâí³ñòþ íà ïðîöåñ³ 
ðó÷íî¿ ðîáîòè ç ìàòåð³àëîì.

    
Âèäè õóäîæí³õ ðåìåñåë Óêðà¿íè

 Завітай у віртуальний музей етнографії та художнього 
промислу України. Ознайомся зі зразками виробів тих 
ремесел, які тобі найбільш цікаві.

 Óêðà¿íñüêà õàòà — óí³êàëüíå ÿâèùå íàðîäíî¿ êóëü-
òóðè. Öå áóâ íå ëèøå ä³ì, ó ÿêîìó ïðîæèâàëà ñ³ì’ÿ,  
à é ðîäèííèé îñåðåäîê, îñîáëèâèé ì³êðîñâ³ò, ùî ôîð-
ìóâàâñÿ íà íàðîäíèõ òðàäèö³ÿõ, çâè÷àÿõ òà îáðÿäàõ. 
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 Íàéñâÿò³øèì ì³ñöåì ó õàò³ ââàæàëè ïîêóòòÿ, ïðè-
êðàøåíå âèøèòèìè ðóøíèêàìè, ïèñàíêàìè, ³êîíàìè. 
Òóò, á³ëÿ ïîêóòòÿ, áëàãîñëîâëÿëè ìîëîäèõ, êóïàëè 
íîâîíàðîäæåíèõ. Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó õàò³ ìàâ ñò³ë, 
çàñòåëåíèé âèøèòîþ ñêàòåðòèíîþ, òà ï³÷, ÿêó ðîç-
ìàëüîâóâàëè îðíàìåíòàìè. Ñò³íè õàòè âêðèâàëè ðîç-
ïèñàìè. Òàêîæ ó õàò³ îáîâ’ÿçêîâî ìàëà áóòè ñêðèíÿ, 
äå çáåð³ãàëè ïîñò³ëü, ðóøíèêè, ïðèêðàñè òîùî.

 Відеоролик «Українська хата».
 Розглянь світлини. Охарактеризуй художні образи, вті-

лені у розписах. Зверни увагу на орнаментальні мотиви 
і колірну гаму.  

 Виготов аплікацію «Українська хата» із пластиліну або 
паперу (за вибором). 

 Якою музикою ти озвучиш свою творчу роботу?

1 2 3 4
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              ÓÐÎÊ 43. ÐÎÇÌÀ¯ÒÒß ÎÁÐÀÇ²Â  
               Ó Ï²ÑÍßÕ ÒÀ ÕÓÄÎÆÍ²Õ ÏÐÎÌÈÑËÀÕ  

 Пригадай, із якими народними жартівливими піснями 
ти ознайомився/ознайомилась у 3му класі. 

 Óêðà¿íö³ çàâæäè ñëàâèëèñÿ ñâî¿ì ïî÷óòòÿì ãóìîðó 
òà âì³ííÿì äîëàòè æèòòºâ³ òðóäíîù³ ç îïòèì³çìîì. 
Ìîæëèâî, òîìó ó ñêàðáíèö³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ òàê 
áàãàòî æàðò³âëèâèõ ï³ñåíü. ×èìàëî ç íèõ º òàíöþ-
âàëüíèìè, áî ìàþòü ÷³òêèé ðèòì ³ æâàâèé òåìï.

  Õóäîæí³ îáðàçè óêðà¿íñüêèõ æàðò³âëèâèõ ï³ñåíü íàé-
ð³çíîìàí³òí³ø³. Âîíè ðîçïîâ³äàþòü 
ïðî ðîäèííèé ïîáóò, çîáðàæóþòü 
êóìåäí³ ñòîðîíè ñ³ìåéíèõ âçàºìèí, 
âèñì³þþòü ë³íèâèõ, ëåãêîâàæíèõ 
ëþäåé. Òàê³ ï³ñí³ âèêîíóâàëè ñîëüíî 
÷è õîðîì, ïîºäíóþ÷è ¿õ ³ç ïîáóòîâè-
ìè òàíöÿìè. 

Æàðò³âëèâ³ ï³ñí³ — íàðîäí³ ï³ñí³ æàðò³âëèâîãî 
çì³ñòó, âåñåëîãî õàðàêòåðó òà æâàâîãî òåìïó, 
âèêîíàííÿ ÿêèõ ÷àñòî ñóïðîâîäæóºòüñÿ õîðîâî-
äàìè ³ òàíöþâàëüíèìè ðóõàìè.

 Музичний калейдоскоп українських жартівливих пісень: 
«Ой під вишнею», «Пішла мати за село», «Ой чия ти, дів
чино, чия ти?» (у виконанні вокального ансамблю). 

 Æàðò³âëèâ³ íàðîäí³ ï³ñí³ ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàëè  
ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ ïðîôåñ³éí³ êîìïîçèòîðè. Ïðèêëà-
äîì ìîæå ñòàòè «Óêðà¿íñüêà ñþ¿òà» Ì. Ëèñåíêà, íà-
ïèñàíà äëÿ ôîðòåï³àíî. Òâ³ð ñêëàäàºòüñÿ ³ç øåñòè 
÷àñòèí, êîæíà ç ÿêèõ ìàº íàçâó ñòàðîâèííîãî òàíöþ, 
àëå ìåëîä³éíîþ îñíîâîþ º íàðîäíà ï³ñíÿ. 

 М. Лисенко. «Українська сюїта»: частина 1. Прелюдія; 
частина 3. Токата; частина 5. Гавот.  
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 Як змінилося звучання народних пісень в інструмен-
тальному творі?

Â Óêðà¿í³, çîêðåìà íà Ãóöóëü-
ùèí³, ïîïóëÿðí³ êîëîìèéêè — 
íåâåëèê³ æàðò³âëèâ³ ï³ñí³. ×àñ 
¿õíüîãî âèíèêíåííÿ íåâ³äîìèé,  
à íàçâà ïîõîäèòü â³ä ì. Êî-
ëîìè¿ (²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îá-
ëàñòü). Ö³ ï³ñí³ íå ìàþòü ñòà-

ëîãî çì³ñòó: â³í çàëåæèòü â³ä óïîäîáàíü ñï³âàê³â òà 
îáñòàâèí âèêîíàííÿ.

Êîëîìèéêè — êîðîòåíüê³ ï³ñí³ æàðò³âëèâîãî 
çì³ñ  òó, ïîâ’ÿçàí³ ç òàíöÿìè. Çàçâè÷àé êîëîìèéêà 
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ðÿäê³â, à êîæåí ðÿäîê ìàº 
14 ñêëàä³â.

 Народна коломийка (у виконанні хорової капели та на-
родного оркестру).

 Уривок із фіналу симфонії невідомого автора початку 
19го століття (у виконанні камерного оркестру).

 Який твір належить до народної музики, а який — до 
професійної музики в народному дусі? Обґрунтуй свою 
думку.

 Виконайте українську народну пісню «Ой заграйте, ду-
дарики», акомпануючи собі на бубнах і дзвіночках. За-
пишіть відео свого виступу. 

 Гра «Танцюємо коломийку».
 Візьміться за руки й утворіть два кола, які рухатимуться 

у протилежних напрямках. Танцюйте під музику легко 
й весело. Сильні долі витупуйте ногами, а на слабших 
злегка підіймайте вгору зім кнені долоні. 

 Послухай удома альбом народних пісень. Зверни увагу, 
чи є в ньому жартівливі пісні. Якщо так, то вигадай під 
одну з них веселий таночок.
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 Що ти знаєш про гончарство? Яким іще словом назива-
ють гончарні вироби?  

 Ó äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîìó ìèñòå-
öòâ³ âñ³ ð³çíîâèäè õóäîæí³õ âèðîá³â 
³ç âèïàëåíî¿ ãëèíè ñïåö³àëüíîãî 
ñêëàäó òà ïðèãîòóâàííÿ íàçèâàþòü 
êåðàì³êîþ. Ñôåðà çàñòîñóâàííÿ 
êåðàì³êè íàäçâè÷àéíî øèðîêà: öå 
ïîñóä, ÷åðåïèöÿ, êàõë³, äåêîðàòèâ-
í³ íàñò³íí³ ïàííî, ñòàòóåòêè òîùî. 

 Відеоролик «Дивовижна кераміка України».
 Ñåðåä ðîçìà¿òòÿ êåðàì³÷íèõ âèðîá³â âèä³ëÿþòü ïîð-

öåëÿíó ³ ôàÿíñ, ÿê³ âèãîòîâëÿþòü ³ç á³ëî¿ ãëèíè ç³ 
ñïåö³àëüíèìè ñóì³øàìè. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, ïîðöå-
ëÿíîâ³ òà ôàÿíñîâ³ âèðîáè äóæå ïîä³áí³, îäíàê ð³çíè-
öÿ º. Íà â³äì³íó â³ä ôàÿíñó, ïîðöåëÿíà ïðîñâ³÷óºòüñÿ 
ó òîíêîìó øàð³, ëåãêà ³ êðèõêà, à òîìó é äîðîæ÷à. 
Âèðîáè ç ôàÿíñó ì³öí³ø³ òà á³ëüø äîñòóïí³ çà ö³íîþ.

 Íàé÷àñò³øå ç ïîðöåëÿíè òà ôàÿíñó âèãîòîâëÿþòü 
ïîñóä ³ äð³áíó ïëàñòèêó — äåêîðàòèâí³ ñêóëüïòóðí³ 
çîáðàæåííÿ íåâåëèêèõ ðîçì³ð³â (ñòàòóåòêè, ñóâåí³-
ðè, ïðèêðàñè òîùî).

 Розглянь зразки дрібної пластики. Які образи в них уті-
лено? Де можна побачити такі вироби?

       ÓÐÎÊ 44. ÐÎÇÌÀ¯ÒÒß ÎÁÐÀÇ²Â     
            Ó Ï²ÑÍßÕ ÒÀ ÕÓÄÎÆÍ²Õ ÏÐÎÌÈÑËÀÕ 

Î. Äâîðàê. Êåðàì³êà

Ò. Äåì÷åíêî.  
«Áàðàí»

Â. Îìåëÿíåíêî. 
«Êîçåë» 
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Õóäîæí³ îáðàçè, âò³ëåí³ â êåðàì³ö³, â³äî-
áðàæàþòü ³ñòîð³þ, äóõîâíèé ñâ³ò ³ ïîáóò 
óêðà¿íö³â, ¿õí³ ìð³¿, ôàíòàç³¿ òà â³ðóâàííÿ. 
Íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àþòüñÿ ë³ðè÷í³ é ãåðî-
¿÷í³ îáðàçè, îáðàçè-ñèìâîëè, à òàêîæ äî-
ñèòü ïîïóëÿðí³ æàíðîâ³ ñöåíêè.

 Õóäîæíÿ îáðîáêà êàìåíþ â Óêðà¿í³ â³äîìà çäàâ-
íà. Íàé÷àñò³øå õóäîæí³ âèðîáè ñòâîðþþòü ³ç ìàð-
ìóðó, ãðàí³òó, íåôðèòó, áàçàëüòó, ï³ñêîâèêó. Ì³öíèé 
êàì³íü ó ðóêàõ ìàéñòðà øëÿõîì â³äêîëþâàííÿ, âèñ³-
êàííÿ, âèäîâáóâàííÿ, âèòî÷óâàííÿ, øë³ôóâàííÿ òà 
ð³çüáëåííÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà âèòâ³ð ìèñòåöòâà. 

 ²ç êàìåíþ âèãîòîâëÿþòü äåêîðàòèâí³ âàçè, ñâ³òèëü-
íèêè, âåëèê³ é ìàë³ ñêóëüïòóðè, õðåñòè, ïðåäìåòè 
ïîáóòó, äð³áíó ïëàñòèêó òîùî.

 Відеоролик «Кам’яні скульптури України».

 Які образи, закарбовані в камені, тебе вразили? Дослі-
ди, чи є у твоєму місті/селі зразки роботи майстрів цьо-
го давнього ремесла.

   Створи із пластиліну художній образ лелеки — птаха, 
який є символом України, оберегом родинного затишку. 
Дотримуйся вказаної на зразку послідовності роботи.

Î. Æíèêðóï. «Ìàéñüêà í³÷»

1 2 3
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                ÓÐÎÊ 45. ÎÁÐÀÇÈ Â ÍÀÐÎÄÍÎÌÓ  
                ² ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÌÓ ÌÈÑÒÅÖÒÂ² 

  Поміркуй, що може бути спільного між професійною та 
народною музикою. 

 Ïðîôåñ³éíà ³ íàðîäíà ìóçèêà ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñî-
áîþ. Íàðîäí³ òâîðè ÷àñòî ñòàþòü îñíîâîþ äëÿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ìóçèêè, ÿêó âèêîíóþòü ³ ïðîôåñ³éí³, ³ íàðîä-
í³ ñï³âàêè é ìóçèêàíòè. Êîìïîçèòîðè çà äîïîìîãîþ 
çàñîá³â ìóçè÷íî¿ âèðàçíîñò³ çä³éñíþþòü îáðîáêó íà-
ðîäíî¿ ìóçèêè, âèäîçì³íþþ÷è ¿¿.

 Українська народна пісня «Ой не світи, місяченьку»  
(у виконанні К. Цісик). 

 В. Барвінський. «Українська сюїта»: уривок із третьої 
частини «Ой не світи, місяченьку» (фортепіано).   

 Які емоції викликала в тебе прослухана музика? Порів-
няй народну пісню із професійним інструментальним 
твором. Яким чином змінились її мелодія, характер? До-
бери слова, якими можна описати музику обох творів.

  Ñï³ëüíèì äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ òà íàðîäíî¿ ìóçèêè º âè-
êîíàííÿ òâîð³â íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ àáî ãîëî-
ñîì, à òàêîæ îäíàêîâ³ çàñîáè ìóçè÷íî¿ âèðàçíîñò³.
Â³äì³ííèì º òå, ùî òâîðåöü íàðîäíî¿ ìóçèêè — íà-
ðîä, à ïðîôåñ³éíî¿ — êîìïîçèòîð. Ó ïðîôåñ³éí³é 
ìóçèö³ îáîâ’ÿçêîâèé íîòíèé çàïèñ òâîðó, à íàðîä-
í³é ìóçèö³ ïðèòàìàííà ³ìïðîâ³çàö³éí³ñòü.

 Ñó÷àñí³ êîìïîçèòîðè òåæ çâåðòàþòüñÿ äî íàðîäíèõ 
ï³ñåíü, ñòâîðþþ÷è íà ¿õ îñíîâ³ ³íñòðóìåíòàëüíó ìó-
çèêó. 

ëàã³äíàí³æíà ÷àð³âíà

ãð³çíà

ñóìíà óðî÷èñòàâåñåëà ñâ³òëà

ñòðèìàíàåíåðã³éíà
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 Українська народна пісня «Взяв би 
я бандуру» (у виконанні кобзаря  
В. Литвина). 

 А. Бойко. Варіації на тему «Взяв би 
я бандуру» (у виконанні Р. Гри нь
ківа).

 Як змінюється мелодія народної пісні в інструменталь-
них варіаціях? Пригадай, які особливості має музична 
варіаційна форма, і намалюй її схему. До якої групи ін-
струментів належить бандура? Що ти знаєш про цей ін-
струмент?

 А. Салогуб. «Прилетіла весняночка».
1. Ïðèëåò³ëà âåñíÿíî÷êà  

ó áàðâèñòîìó â³íî÷êó, 
ñòàëè ïòàøêè ùåáåòàòè, 
íàñ äî òàíöþ çàêëèêàòè.     

Äâ³÷³

2. Îé òè, çåìëå, ïðîêèäàéñÿ 
³ ñòðóìêàìè óìèâàéñÿ. 
ßñíå ñîíå÷êî ðàä³º, 
âñ³õ òåïëîì âîíî ç³ãð³º.       

Äâ³÷³

3. Ñïëåòåìî ñîá³ â³íî÷êè,
ùîá ñï³âàòè âåñíÿíî÷êè.
Á³ëÿ ð³÷êè ó ãàéî÷êó
ïîêðóæëÿéìî ó òàíî÷êó.       

Äâ³÷³

 Гра «Зиму проводжаємо — весну зустрічаємо». 
 Об’єднайтесь у дві групи: «Зима» і «Весна». Уявіть, що ці 

пори року зустрілися на лісовій галявині. 
 «Зима» грізно наступає (f  — форте) під однойменну музику 

А. Вівальді з циклу «Пори року», мете снігом (пластична 
імпровізація). «Весна» іде тихо й легко (p — піано) і тан-
цює веснянку під народну пісню. Потім групи міняються 
ролями.

 Дізнайся із додаткових джерел про творчість сучасних 
кобзарів.

Êîáçàð Â. Ëèòâèí
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           ÓÐÎÊ 46. ÎÁÐÀÇÈ Â ÍÀÐÎÄÍÎÌÓ  
          ² ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÌÓ ÌÈÑÒÅÖÒÂ² 

  Ó â³çóàëüíèõ ìèñòåöòâàõ, ÿê ³ â ìóçèö³, ³ñíóþòü ïðî-
ôåñ³éí³ òâîðè òà òâîðè íàðîäíèõ ìàéñòð³â. Ñüîãîäí³ 
ìè îçíàéîìèìîñü ³ç õóäîæí³ìè ïðîìèñëàìè, ìàòåð³-
àëîì äëÿ ÿêèõ º òêàíèíà ³ ñêëî. 

 Пригадай, що тобі відомо про ткацтво як вид декора-
тивноужиткового мистецтва. Які вироби виготовляли із 
тканини? 

 Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ äåäàë³ á³ëüøó ïîïóëÿðí³ñòü çäîáó-
âàº ìèñòåöòâî ðîçïèñó òêàíèíè â òåõí³ö³ áàòèê. Öå 
äóæå äàâí³é âèä òâîð÷îñò³, ùî íàäçâè÷àéíî ïîøèðå-
íèé â ²íäîíåç³¿, Êèòà¿, ²íä³¿ òà ³íøèõ êðà¿íàõ Àç³¿. 

Áàòèê — ìèñòåöòâî (òåõí³êà) ðîçïèñó òêàíèíè. 
Ðîçð³çíÿþòü «ãàðÿ÷èé», «õîëîäíèé» òà âóçëèêî-
âèé áàòèê.

Áàòèê, ïåâíà ð³÷, íå íàëåæèòü äî óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäíîãî ìèñòåöòâà, îäíàê 
òåõíîëîã³ÿ ñòâîðåííÿ «ãàðÿ÷îãî» áà-
òèêà ìàº áàãàòî ñï³ëüíîãî ç ïèñàí-
êàðñòâîì. Ðîçïèñîì òêàíèíè â òåõí³ö³ 
áàòèê çàéìàþòüñÿ ÿê ïðîôåñ³éí³ õó-
äîæíèêè, òàê ³ íàðîäí³ ìàéñòðè.

 Відеоролик «Батик — мистецтво розпису тканини».
 Îñíîâîþ òåõí³êè áàòèê º ïðèíöèï øòðèõóâàííÿ çà 

äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ ôàðáè îêðåìèõ ä³ëÿíîê òêà-
íèíè, ïîïåðåäíüî îáðîáëåíèõ ïàðàô³íîì, ãóìîâèì 
êëåºì àáî ³íøîþ ðå÷îâèíîþ ïîä³áíî¿ ä³¿.

 Розгляньте роботи майстринь (с. 99). Які види візуальних 
мистецтв нагадують ці батики? Твір якої авторки подіб-
ний на писанку? Охарактеризуйте художні образи, втілені 
майстринями.
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². Ñêîëîçäðà.  
«Âåñ³ëëÿ»

 Íå ìåíø ö³êàâèìè õóäîæí³ìè ïðîìèñëàìè â Óêðà¿í³ 
º ãóòíèöòâî ³ ìàëÿðñòâî íà ñêë³.

Ãóòíèöòâî — âèãîòîâëåííÿ âèðî-
á³â ç³ ñêëà. Íàçâà ïðîìèñëó ïîõî-
äèòü â³ä ñëîâà «ãóòà», ÿêèì êîëèñü 
íàçèâàëè áóä³âëþ, äå áóëà ñêëî-
âàðíà ï³÷.

 Ìàëÿðñòâî íà ñêë³ — äàâí³é íà-
ðîäíèé ïðîìèñåë. Ðîçïèñ ïî÷èíà-
ëè ³ç ´ðóíòóâàííÿ ñêëà øàðîì æå-
ëàòèíó. Äàë³ âèêîíóâàëè êîíòóðíèé 
ìàëþíîê ïåðîì àáî ïåíçëåì, çà-
ïîâíþâàëè êîíòóðè òåìïåðíèìè 
÷è îë³éíèìè ôàðáàìè ³ íàíîñèëè 
ñóñàëüíå çîëîòî àáî ôîëüãó.

 Â³òðàæíèé ðîçïèñ — öå äåêîðàòèâíà ñþæåòíà àáî 
îðíàìåíòàëüíà êîìïîçèö³ÿ, âèêîíàíà íà ñêë³. Â³ò-
ðàæíèìè ðîçïèñàìè ïîêðèâàþòü äçåðêàëà, â³êíà, 
â³òðèíè, àáàæóðè òîùî. 

 Відеоролик «Українські вітражі».
 Які художні образи створені в цих роботах? Які засоби 

виразності використали митці?
 Створи вітражну композицію «Вес-

няне місто» на звичайному файлі. 
Контурний малюнок нанеси мар-
кером. Продовж роботу фарбами 
з додаванням клею ПВА.

         Î. Çàâàëüíþê              Í. Ãðîíñüêà              Â. Ëèìàðåíêî
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ÓÐÎÊ 47. ÂÅÑÍßÍ² ÎÁÐÀÇÈ  

Âñå ðàí³øå ÿñíå ñîíöå
íà ñâ³é øëÿõ âèõîäèòü,
âñå òåïë³øå ïî â³êîíöÿõ
ïðîì³ííÿ÷êîì âîäèòü.   

               Ìàð³éêà Ï³äã³ðÿíêà

 ²ç ïðèõîäîì âåñíè îæèâàº ïðèðîäà, ³ â óêðà¿íö³â ïî-
÷èíàºòüñÿ öèêë âåñíÿíèõ ñâÿò, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ 
ï³ñíÿìè, ³ãðàìè òà õîðîâîäàìè. 

Âåñíÿíêè (ãà¿âêè, ãàã³ëêè, ÿã³ëêè) — ñòàðîâèíí³ 
îáðÿäîâ³ ï³ñí³, ïîâ’ÿçàí³ ç ïî÷àòêîì âåñíè ³ íà-
áëèæåííÿì âåñíÿíèõ ïîëüîâèõ ðîá³ò.

 Ó âåñíÿíêàõ ëþäè â³òàëè âåñíó, îñï³âóâàëè êðà-
ñó ïðèðîäè, êîõàííÿ, âèñëîâëþâàëè ñïîä³âàííÿ íà 
ùåä ðèé óðîæàé. Äëÿ óêðà¿íñüêèõ âåñíÿíîê õàðàêòåð-
í³ áàãàòîðàçîâ³ ïîâòîðåííÿ îäí³º¿ àáî äâîõ ïîñï³âîê  
ó ìåæàõ íåâåëèêîãî ä³àïàçîíó, ïðîñòà ìåëîä³ÿ, çà-
êëèêàííÿ âåñíè òîùî.

 Âåñíÿí³ ìîòèâè âò³ëåí³ íå ëèøå ó íàðîäíèõ îáðÿäî-
âèõ ï³ñíÿõ, àëå é â àâòîðñüêèõ, íàïèñàíèõ ïîåòàìè 
é êîìïîçèòîðàìè.

 М. Скорик. Кантата «Весна»: третя частина. Слова 
І. Франка. «Гріє сонечко» (у виконанні хору).    

 Чим відрізняється веснянка композитора від народних 
веснянок? Який образ весни утілив автор? Охарактери-
зуй засоби музичної виразності прослуханого твору. 

 Розгляньте картини (с. 101). Які засоби виразності вико-
ристали художники для створення весняних образів? Яка 
з цих робіт краще ілюструє звучання веснянки в кантаті 
М. Скорика? 
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         Î. Íîâàê³âñüêèé.                             Í. ×åðíîâà. 
           «Ðàííÿ âåñíà»                              «Âåëèêäåíü»

 Виконай пісню А. Салогуба «Прилетіла весняночка».
 Попроси друзів створити для тебе музичний супровід на 

дзвіночках та маракасах.

 

 Гравеснянка «Вербовая дощечка».
 У давнину в цю гру грали так: дівчата ставали в два 

ряди лицем одна до одної і бралися за руки, утворюючи 
«дощечку», по якій ішла дівчинкапідліток. Гру супро-
воджували співом.

 Наша гра буде трішки змінена. Усі стають у коло і почи-
нають хоровод. Під мелодію пісні одна з дівчаток ходить 
по колу, пританцьовуючи, а тоді обирає ту, яка продов-
жить таночок.

 Виконай малюнок до пісні А. Салогуба «Прилетіла вес-
няночка».
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ÓÐÎÊ 48. ÂÅÑÍßÍ² ÎÁÐÀÇÈ

  Пригадай, що тобі відомо про килимарство як окрему 
галузь ткацтва. 

 Îñîáëèâèì âèäîì êèëèìàðíîãî ìèñòåöòâà º âèãî-
òîâëåííÿ ãîáåëåí³â — æèâîïèñíèõ êàðòèí, âèêîíà-
íèõ çàñîáàìè òêàöòâà. Äîñèòü ñêëàäíà ãîáåëåíî-
âà òåõí³êà äàº çìîãó â³äòâîðþâàòè ëþäñüê³ ïîñòàò³ 
é îáëè÷÷ÿ, ô³ãóðè òâàðèí òàê, ùî âîíè âèãëÿäàþòü 
îá’ºìíèìè ³ ïëàñòè÷íèìè. Êîëèñü ãîáåëåíè òêàëè 
³ç øîâêîâèõ òà âîâíÿíèõ íèòîê. Ñó÷àñí³ ìàéñòðè, 
îêð³ì øîâêó ³ âîâíè, âèêîðèñòîâóþòü áàâîâíÿí³ òà 
ñèíòåòè÷í³ ìàòåð³àëè. 

Ãîáåëåí — âèòêàíèé ðó÷íèì ñïîñîáîì êè-
ëèì-êàðòèíà, ùî ìàº ñþæåòíó àáî îðíàìåí-
òàëüíó êîìïîçèö³þ.  

 Розгляньте зображені гобелени. Із якими жанрами живо-
пису можна порівняти ці роботи? Охарактеризуйте компо-
зицію та колірну гаму кожного твору.

Ì. Á³ëàñ.  
«Ë³ñîâà ï³ñíÿ» 

Î. Ï³ëþã³íà.  
«Çàïîð³çüêèé êðàé» 

 Розкажи, що ти знаєш про вишивку як народне мисте-
цтво. Які види вишивки тобі відомі?

 Äëÿ âèøèâêè óêðà¿íñüê³ ìàéñòðè òà ìàéñòðèí³ âèêî-
ðèñòîâóþòü íå ò³ëüêè íèòêè, à é ñòð³÷êè òà á³ñåð. 

 Âèøèâêà á³ñåðîì çà òåõí³êîþ âèêîíàííÿ íàãàäóº 
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âèøèâêó õðåñòèêîì. Êàðòèíó ðîçïî÷èíàþòü âèøè-
âàòè ç êóòà, ñë³äêóþ÷è, ùîá óñ³ á³ñåðèíêè áóëè íà-
õèëåí³ â îäèí á³ê. 

 Розглянь зразки вишитих бісером картин. Опиши обра-
зи весни, утілені в них. Зверни увагу на відтінки та то-
нальність кольорів.

 

 Âèøèâêà íà øê³ð³ — îäèí ³ç ð³çíîâèä³â õóäîæíüî¿ 
îáðîáêè ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíî¿ øê³ðè òâàðèí. Öå 
ìèñòåöòâî òàêîæ ìàº äàâí³ êîðåí³. Ç³ øê³ðè âèãîòîâ-
ëÿëè îäÿã, âçóòòÿ, ñóìêè, ãàìàíö³, 
ïîÿñè òà áàãàòî ³íøîãî. Äëÿ îçäî-
áëåííÿ âèðîá³â, îêð³ì âèøèâêè, âè-
êîðèñòîâóâàëè àïë³êàö³þ, àæóðíå 
âèð³çóâàííÿ, ïëåò³ííÿ, ð³çüáëåííÿ, 
ðîçïèñ òîùî.

 Створи весняну композицію в техніці аплікація, поєд-
нуючи різні матеріали: фетр, тканину, шовкові стрічки, 
бісер, намистини, ґудзики. Дрібні елементи приклеюй 
на двосторонній скотч. 

1 2
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      ÓÐÎÊ 49. ÂÅÑÍßÍÅ ÊÎËÎ 

 Що в природі рухається по колу? А які 
види народної творчості пов’язані з рухом 
по колу?

 Ìóçèêà òåæ ìîæå ðóõàòèñÿ ïî êîëó. 
Òàêó ìóçè÷íó ôîðìó íàçèâàþòü ðîíäî.

Ðîíäî (³òàë. rondo) — ìóçè÷íà ôîðìà, äëÿ ÿêî¿ 
õàðàêòåðí³ ÷åðãóâàííÿ ãîëîâíî¿ òåìè ³ êîíòðàñò-
íèõ åï³çîä³â.

Ãîëîâíà òåìà — ðåôðåí — ó ôîðì³ ðîíäî ïîâòîðþ-
ºòüñÿ íå ìåíøå òðüîõ ðàç³â. Ì³æ ïîâòîðàìè çâó÷àòü 
åï³çîäè, ùî â³äð³çíÿþòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî. 

 Розглянь схему музичної форми рондо. Поміркуй, якою 
літерою позначено рефрен, а якими — епізоди.

  Й. С. Бах. Рондо із сюїти для оркеcтру № 2 (у виконанні 
струнного оркестру, соло на флейті).  

 Які образи викликала в твоїй уяві музика славетного ні-
мецького композитора? Чи вдалося тобі розпізнати на слух 
головну тему й епізоди? Які інструменти їх виконують? 

Ôëåéòà — ïîïóëÿðíèé ìóçè÷íèé ³í-
ñòðóìåíò ³ç ãðóïè äåðåâ’ÿíèõ äóõî-
âèõ; ìàº í³æíèé ³ íåïîâòîðíèé òåìáð. 

 Гра «Квіткове коло».
 Уявіть себе весняними квітами й об’єднайтесь у три гру-

пи: «Тюльпани», «Мімози» і «Нарциси». 
 Усі рухаються по колу під музику Й. С. Баха. Коли зву-

чить рефрен, «Тюльпани» підіймають руки над головою  
і погойдують ними у такт музиці. Те саме роблять «Мі-
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мози», але вже під звуки першого епізоду, і «Нарциси» — 
коли зазвучить другий епізод. Хто жодного разу не поми-
литься? 

 Намалюйте колективно коло із весняних квітів, ролі яких 
ви виконували. 

 Îáðàçè ð³äíî¿ ïðèðîäè îñï³âàíî ó áàãàòüîõ ôîðòå-
ï³àííèõ òâîðàõ óêðà¿íñüêî¿ êîìïîçèòîðêè Á. Ô³ëüö. 

 Б. Фільц. «Весняне рондо» (фортепіано). 

 Спробуй розпізнати мелодії рефрену та епізодів. За яки-
ми ознаками ти будеш це робити?

 Н. Май. «Наша родина». 
1. Ðîçëåò³ëàñü íàøà ï³ñíÿ

íà ïòàøèíîìó êðèë³.
Ðîç³éøëàñÿ óêðà¿íñüêà
âèøèâàíêà ïî Çåìë³.

  Ïðèñï³â:
Áî íàøà ðîäèíà òàì, äå êàëèíà, 
òàì, äå ñï³âàíêè ñîëîâ’ÿ.
Íàøà ðîäèíà — òî º Óêðà¿íà,
ñëàâíà ïðàîò÷àÿ çåìëÿ!

2. Â íàñ ³ íåáî ãîëóá³øå,
ñâ³òÿòü ç³ðîíüêè ÿñí³.
Â íàñ ä³â÷àòà íàéìèë³ø³,
íà÷å êâ³òè íàâåñí³. 
  Ïðèñï³â.

3. Óêëîíèñÿ íèçüêî-íèçüêî,
ïðèâ³òàé ñâ³é ð³äíèé êðàé.
² âåñåëó ãàðíó ï³ñíþ
Óêðà¿í³ çàñï³âàé. 

Ïðèñï³â.

 Затанцюйте таночок дружби, рухаючись по колу. Обе-
ріть трьох солістів, які по черзі виконають куплети,  
а приспів заспівайте всі разом. 

 Що ти дізнався/дізналася про форму рондо? Знайди  
в інтернетджерелах музичний твір цієї форми і запиши 
його в свою електронну папку.
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ÓÐÎÊ 50. ÂÅÑÍßÍÅ ÊÎËÎ

 Розкажи, чи доводилось тобі бувати на ярмарку худож-
ніх промислів та ремесел. Які вироби там продавали? До 
яких видів декоративного мистецтва вони належать? 

 Óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé îäÿã íå-
ìîæëèâî óÿâèòè áåç íàìèñòà. Öå 
áóëà íå ëèøå ïðèêðàñà, à é îáåð³ã. 
Ïðîòÿãîì â³ê³â íàìèñòî çì³íþâàëî-
ñÿ çà êîëüîðîì, ôîðìîþ, ìàòåð³à-
ëîì ³ ñïîñîáîì íîñ³ííÿ. Íàé÷àñò³øå 
éîãî âèãîòîâëÿëè ç ëàòóí³, áóðøòè-
íó, êîðàëó òà ³í. Íàéäîðîæ÷èì áóëî 
ñêëÿíå íàìèñòî ³ç ðîçïèñàíèõ âðó÷-
íó íàìèñòèí òà íàìèñòî ³ç ïåðë³â.  

 Çíà÷íó ïîïóëÿðí³ñòü ñåðåä óêðà-
¿íñüêèõ æ³íîê çäîáóëè ´åðäàíè — 
ïëåòåí³ ç á³ñåðó ñòð³÷êè íà øèþ. 

 Відеоролик «Мистецтво бісероплетіння».
 Виготов намисто із пластиліну, полімерної глини, бісеру 

або солоного тіста (за вибором).

321



107

 Розглянь незвичайні писанки. Чим вони унікальні? Із 
яких матеріалів їх виготовили сучасні майстри?

 Заспівайте разом пісню Н. Май «Наша родина» та при-
святіть її талановитим майстрам України. 

 Пригадай, що таке витинанка. Які види витинанок ти 
знаєш? Чим вони особливі? Охарактеризуй образи, ство-
рені майстринею в сюжетних картинахвитинанках.

Î. Ï³ëþã³íà. Âèòèíàíêè

 Виготов витинанку «Писанка» за зразком або за влас-
ним задумом.

 Досліди, які прикраси люблять носити жінки у твоїй ро-
дині. Чи є серед цих прикрас намиста? Із яких матеріа-
лів вони виготовлені?

1 2 3 4
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            ÓÐÎÊ 51. ÂÅÑÍßÍÀ ÏÎÄÎÐÎÆ

 Íà òåáå ÷åêàº âåñíÿíà ìàíäð³âêà 
øëÿõàìè íàðîäíîãî òà ïðîôåñ³éíî-
ãî ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè.

 Íà çóïèíêàõ òè çìîæåø ïåðåâ³ðèòè 
ñâî¿ çíàííÿ.

Ïåðøà çóïèíêà — «Ìóçè÷íà â³êòîðèíà»

 Послухай фрагменти музичних творів, які звучали на 
уроках. Пригадай назви цих композицій та обери для 
кожної з них відповідне зображення.

Äðóãà çóïèíêà — «Ñï³âî÷à ñòóä³ÿ»

 Упізнай за ілюстраціями вивчені пісні. Заспівай пісню,  
в якій створено образ рідної землі. 
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 Òðåòÿ çóïèíêà — «Çíàâö³ ìóçèêè»

 Дай відповіді на запитання.  
 У чому полягає особливість музичної форми рондо? 

Що таке рефрен і епізоди? 
  Які пісні називають веснянками? Наведи приклади таких 

пісень.
 Назви спільні та відмінні риси професійної і народної му-

зики.
 Що характерно для народних ліричних пісень? Які з них 

стали основою для інструментальних творів українських 
композиторів? 

 Про що розповідають думи та історичні пісні? 
 Чим колискові й дитячі пісні відрізняються від інших на-

родних? 
 Що таке прелюдія? Прелюдію якого композитора ми слу-

хали?

×åòâåðòà çóïèíêà — «Ìóçè÷íî-ðèòì³÷íà»

 Разом із друзями заспівай пісню Н. Май «Наша роди-
на». Створіть до неї ритмічний супровід на улюблених 
інструментах. 

Ï’ÿòà çóïèíêà — «²ãðîâà ãàëÿâèíà»

 Усі гуртом придумайте мелодію до вірша. Заспівайте свою 
веснянку і виконайте хоровод. 

 Âåñíà íà õìàðêó ñ³ëà, 
äî íàñ âîíà ëåò³ëà.
Çà íåþ, í³áè ä³òî÷êè,
ïîñï³øàëè êâ³òî÷êè.
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           ÓÐÎÊ 52. ÂÅÑÍßÍÀ ÏÎÄÎÐÎÆ

 Íà òåáå ÷åêàº âåñíÿíà ìàíäð³âêà  
øëÿõàìè íàðîäíèõ õóäîæí³õ ïðî-
ìèñë³â òà ðåìåñåë Óêðà¿íè. 

 Íà çóïèíêàõ òè çìîæåø ïåðåâ³ðèòè 
ñâî¿ çíàííÿ.

 Ïåðøà çóïèíêà — «Ãàëåðåÿ îáðàç³â»

 Розглянь роботи народних і професійних майстрів. До 
якого виду художніх ремесел належить кожен твір? Оха-
рактеризуй образи, втілені майстрами. 

Äðóãà çóïèíêà — «Çíàâö³ ìèñòåöòâà»

 Дай відповіді на запитання.    
 Який жанр живопису присвячений зображенню подій 

та сцен повсякденного життя людини? 
 Що таке кераміка? Які вироби називають дрібною 

пластикою?
 Які види вишивки популярні в Україні? 
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 Що таке гобелен? Із яких матеріалів виготовляють го-
белени? 

 Які образи втілюють народні майстри у дитячих іграш-
ках? Із яких матеріалів їх виготовляють?

 Який вид українського народного мистецтва має спіль-
ні ознаки із розписом тканини в техніці батик?

Òðåòÿ çóïèíêà — «Âèñòàâêîâà» 

 Влаштуй разом із друзями виставку своїх творчих ро-
біт. Проведи репортаж з виставки. Позмагайся з дру-
зями, у кого вийде краще зобразити тележурналіста/
тележурналістку.

×åòâåðòà çóïèíêà — «Òâîð÷à»

 Виготов із кольорового паперу композицію «Весняні 
квіти». Дотримуйся вказаної на зразку послідовності 
роботи.

2 3

4 5

1
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            ÓÐÎÊ 53. ÎÁÐÀÇÈ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
             ÒÀÍÖÞ Â ÌÈÑÒÅÖÒÂ²

           ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ Â ÒÅÀÒÐ²,  
          ÕÎÐÅÎÃÐÀÔ²¯, Ê²ÍÎ, ÖÈÐÊÓ

	 Де	 тобі	 довелося	 вперше	 побачити	 виконання	 україн-
ського	танцю	на	сцені?	Пригадай	свої	враження.
Óêðà¿íñüêèé òàíåöü ïîä³ëÿþòü íà íàðîäíèé (ôîëü-
êëîðíèé) òà íàðîäíî-ñöåí³÷íèé.

 Íàðîäíèé, àáî ôîëüêëîðíèé òàíåöü ìàº ïåâí³ 
òðàäèö³éí³ äëÿ êîæíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè ðóõè, ðèòìè, 
êîñòþìè ³ íàâ³òü íàçâó. Íàïðèêëàä, ãîïàê â³äîìèé 
òàêîæ ÿê êîçàê, ãîöàê, òðîïàê, òðåòÿê.

  Íàðîäíî-ñöåí³÷íèé òàíåöü, ÿêèé âèêîíóþòü ïðî-
ôåñ³éí³ êîëåêòèâè íà ñöåí³, ïðîõîäèòü íèçêó ï³äãî-
òîâ÷èõ åòàï³â. Çàçâè÷àé ðîáîòà ðîçïî÷èíàºòüñÿ ³ç 
ïîñòàíîâêè áàëåòìåéñòåðà, à ðåïåòèö³¿ òðèâàþòü äî 
ñàìîãî âèñòóïó. 

 Òè âæå çíàºø, ùî íàðîäíà ìóçèêà ÷àñòî ñòàº îñíîâîþ 
äëÿ ïðîôåñ³éíèõ òâîð³â.

 Çîêðåìà, óêðà¿íñüêèé êîìïîçèòîð Ñ. Ãóëàê-Àðòåìîâ-
ñüêèé ó ñâî¿é îïåð³ «Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì» â³äòâî-
ðèâ ñöåíè íàðîäíèõ ñâÿòêóâàíü ³ç âèêîíàííÿì òàíö³â. 

 Пригадай,	яку	музику	з	цієї	опери	ти	слухав/слухала	на	
уроках	мистецтва	минулого	навчального	року.

 Óâåðòþðà äî îïåðè íàïèñàíà â òðàäèö³ÿõ óêðà¿íñü-
êî¿ íàðîäíîï³ñåííî¿ êóëüòóðè. ßñêðàâèìè ìîìåíòà-
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ìè, ùî âèñâ³òëþþòü íàö³îíàëüíèé õà-
ðàêòåð, º çàïàëüí³ íàðîäí³ òàíö³ ãîïàê  
³ êîçà÷îê òà ë³ðè÷íèé òàíîê. Õóäîæí³ 
òàíöþâàëüí³ îáðàçè îïåðè ñòâîðþ-
þòü âèðàçíó êàðòèíó íàðîäíèõ ñâÿò. 

С.	 Гулак-Артемовський.	 Танці	 з	 опери	
«Запорожець	 за	 Дунаєм»	 (у	 виконанні	
камерного	оркестру).

	 Які	особливості	народної	музики	було	відчутно	у	творі?	
Чи	схожа	професійна	музика	композитора	на	народну?	
Які	 інструменти	 створили	 образ	 неповторного	 україн-
ського	колориту?	Охарактеризуй	музичні	засоби	вираз-
ності	твору	та	мелодію	кожного	танцю.
Â Óêðà¿í³ îïåðà «Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì» áóëà åêðà-
í³çîâàíà äâ³÷³: ó 1953 ðîö³ — Êè¿âñüêîþ ê³íîñòóä³ºþ 
(ðåæèñåð Â. Ëàïîêíèø, ìóçè÷íèé êåð³âíèê Ì. Âå-
ðèê³âñüêèé) òà â 2007 ðîö³ — Íàö³îíàëüíîþ ê³íîñòó-
ä³ºþ ³ì. Î. Äîâæåíêà (ðåæèñåð Ì. Çàñººâ-Ðóäåíêî).

            Êàäð ³ç ô³ëüìó «Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì», 1953

	 Уривок	із	фільму	«Запорожець	за	Дунаєм»	(реж.	В.	Ла-
покниш,	1953).	

	 Зверни	 увагу	 на	 характерні	 рухи	 в	 танцях.	Опиши	 їх.	
Поміркуй,	які	це	танці:	фольклорні	чи	народно-сценічні.  
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	 Проведи	репортаж	із	класу	на	тему	«Шкільна	дружба».	
Розкажи	про	своїх	товаришів	та	їхні	улюблені	пісні.

 І.	Танчак.	«Наша	пісня». 
1. Äåíü íîâèé ïîñì³õíóâñÿ çîð³,

ïîñï³øàþòü ó êëàñ øêîëÿð³.
Ùèðå ñëîâî, ðàä³ñíèé ñì³õ  
íàñ ºäíàþòü óñ³õ.

 Ïðèñï³â:
² íàøà äðóæáà, íàéêðàùà äðóæáà,
øê³ëüíàÿ äðóæáà ì³öíà, ÿê ñòàëü.
² íàøà ï³ñíÿ, äçâ³íêà ³ â³ëüíà,
ëåãêà ³ ñèëüíà ëåòèòü ó äàëü.                         

2. Ïðîì³íåöü ïîäèâèâñÿ óñë³ä,
³ç íåáåñ ïîìàõàâ íàì: «Ïðèâ³ò!».
Ç íàìè, äðóæå, â êîëî ñòàâàé,
íàøó ï³ñíþ ñï³âàé!

 Ïðèñï³â.

 Гра	«Ти	танцюєш	гопачок?». 
	 Усі	стають	у	коло.	Ведучий/ведуча	обходить	коло	та	за-

питує	друзів	почергово:	«Козачок,	козачок,	затанцюєш	
гопачок?».	Хто	погоджується,	каже:	«Буду	тобі	танцюва-
ти,	якщо	будеш	доганяти!».

	 «Козачок»	 утікає	по	 колу,	 а	 ведучий/ведуча	його	 дога-
няє.	Коли	впіймає,	«козачок»	танцює	український	гопак,	
а	решта	дітей	створюють	ритмічний	супровід	у	дводоль-
ному	 розмірі:	 перша	 доля	—	 сильна,	 друга	—	 слабка.	
Діти	чітко	вистукують	ногою	сильні	долі,	а	плесканням	
у	долоні	відзначають	слабкі.	Потім	«козачок»	стає	веду-
чим/ведучою,	і	гра	триває.

		 Які	танці	називають	фольклорними,	а	які	—	сценічни-
ми?	Назви′	 спільні	та	відмінні	ознаки	цих	танців.
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        ÓÐÎÊ 54. ÎÁÐÀÇÈ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ  
       ÒÀÍÖÞ Â ÌÈÑÒÅÖÒÂ² 

		 Поміркуй,	 як	 можна	 передати	 характер	 українського	
танцю	у	візуальних	мистецтвах.	

 Íàðîäíèé òàíåöü — öå ñèñòåìà ïåâíèõ òàíöþâàëü-
íèõ ðóõ³â, éîãî îñîáëèâà õóäîæíÿ ìîâà, ùî âèðàæà-
ºòüñÿ ó ïëàñòèö³ ò³ëà, ì³ì³ö³ é æåñòàõ. Äî îáðàçó íà-
ðîäíîãî òàíöþ ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ çâåðòàëîñü áàãàòî 
ïðîôåñ³éíèõ õóäîæíèê³â òà íàðîäíèõ ìàéñòð³â.

 Розгляньте	творчі	роботи	на	тему	«Український	танець».	
Назвіть	види	візуальних	мистецтв,	до	яких	вони	нале-
жать.	Охарактеризуйте	художні	образи,	 втілені	у	кож-
ному	творі.

Å. Êðàñíèé. «Ãîïàê» Î. Êðèæàí³âñüêèé, Â. Ñåðãººâ.  
Êåðàì³êà «Ãîïàê»

Í. òà Ð. Ôåäèíè.  
«Êàðïàòñüê³ òàíö³»

Ì. Á³ëàñ. «Ãóöóëüñüêå âåñ³ëëÿ». 
Ãîáåëåí
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 Çâåðíè óâàãó, ùî îáðàç òàíöþ ó æèâîïèñ³ ñòâî-
ðþþòü ÷åðåç ïåðåäà÷ó ïëàñòèêè ò³ëà ³ êîë³ð, ó ãðà-
ô³ö³ — ÷åðåç ë³í³¿ òà øòðèõè, ó ñêóëüïòóð³ — ÷åðåç 
çîáðàæåííÿ ïëàñòèêè ðóõ³â ³ ò³ëà.

		 Гра	«Найкращий	фотообраз».
	 Об’єднайтесь	 у	 дві	 групи:	 фотографи	 й	 танцюристи.	

Танцюристи	 під	 музику	 гопака	 намагаються	 втілити	
образи	народного	 танцю	рухами,	пластикою	тіла	й	мі-
мікою.	Фотографи	вибирають	момент,	кажуть	«Замри!»	
і	роблять	знімки.	У	кого	вийдуть	найкращі	фотообрази?	

	 Виконай	одне	із	завдань	(за	вибором).
 1.		Створи	витинанку	«Хоровод»	за	зразком	або	за	власним	

задумом.

 2.		Виконай	 малюнок	 на	 тему	 «Український	 гопачок»	 гуа-
шевими	або	акварельними	фарбами.

32 41

3

2

1
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              ÓÐÎÊ 55. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ Â ÁÀËÅÒ² 

		 Пригадай,	 що	 ти	 знаєш	 про	 балет.	 Назви	 характерні	
особливості	 цього	 виду	 мистецтва.	 Із	 балетами	 яких	
композиторів	ти	вже	знайомий/знайома?

 Ñëîâî «áàëåò» ïîõîäèòü â³ä ³òàë³éñüêîãî ñëîâà 
«ballare», ÿêå â ïåðåêëàä³ îçíà÷àº «òàíöþâàòè». Ñþ-
æåò áàëåòíî¿ âèñòàâè é õóäîæí³ îáðàçè ðîçêðèâà-
þòüñÿ çàñîáàìè ìóçèêè, òàíöþ ³ ïàíòîì³ìè.

 Àâòîðàìè áàëåòó º êîìïîçèòîð (ìóçèêà), ë³áðåòèñò 
(ë³òåðàòóðíèé ñþæåò), áàëåòìåéñòåð (õîðåîãðàô³ÿ). 

Ë³áðåòèñò — àâòîð ë³áðåòî, òîáòî ë³òåðàòóðíî¿ 
îñíîâè ñïåêòàêëþ.

 Ó áàëåòí³é âèñòàâ³ áåðóòü ó÷àñòü áàëåðèíè, òàíö³â-
íèêè, êîðäåáàëåò. Ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä çàáåçïå÷óº 
ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð, ÿêèì êåðóº äèðèãåíò. 

 Íîìåðè â áàëåò³ ìàþòü íàñòóïí³ íàçâè: ñîëüíèé 
òàíåöü — öå âàð³àö³ÿ, òàíåöü äâîõ âèêoíaâö³â —  
ïa-äå-äå, ìàñîâèé òàíåöü — êoðäåáaëåò. Çà õà-
ðàêòåðîì ³ òåìïîì âèä³ëÿþòü ë³ðè÷íèé òàíåöü, ÿêèé 
íàçèâàþòü aäàæ³î, ³ øâèäêèé â³ðòóîçíèé òàíåöü — 
aëåãðo.

 Ó ñêàðáíèö³ áàëåòíîãî ìèñòåöòâà º ë³ðè÷í³ òà äðàìà-
òè÷í³ áàëåòè, à òàêîæ áàëåòè, ñòâîðåí³ çà ñþæåòàìè 
êàçîê.

Çíàìåíèòèé áàëåò «Ñïëÿ÷à êðà-
ñóíÿ» Ï. ×àéêîâñüêèé íàïèñàâ 
íà ë³áðåòî ². Âñåâîëîçüêîãî òà 
Ì. Ïåò³ïà çà ñþæåòîì îäíîéìåí-
íî¿ êàçêè Øàðëÿ Ïåððî. Áàëåò- 
ôåºð³ÿ ìàº äâ³ ä³¿. Öå êàçêîâà 
³ñòîð³ÿ ïðî ïðèíöåñó Àâðîðó, ÿêó 
çàâîðîæèëà ëèõà ÷àêëóíêà. 
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 Óêîëîâøèñü âåðåòåíîì, Àâðîðà çà-
ñèíàº, à ôåÿ Áóçêó çàíóðþº â ñîí 
óâåñü êîðîë³âñüêèé äâ³ð íà ñòî ðî-
ê³â. ² ò³ëüêè ïðèíöó Äåç³ðå âäàºòüñÿ 
ïðîáóäèòè ñïëÿ÷ó êðàñóíþ.

 П.	Чайковський.	Фрагменти	з	балету	«Спляча	красуня»:	
варіація	Аврори	(2-й	акт),	вальс,	адажіо.

	 Уривок	із	мультфільму,	в	якому	звучить	музика	з	балету	
«Спляча	красуня».

 Âàð³àö³ÿ Àâðîðè               Àäàæ³î                            Âàëüñ

	 Розкажи	 про	 свої	 враження	 від	 прослуханої	 музики.	
Якими	словами	її	можна	описати?	Поміркуй,	звуки	яко-
го	 музичного	 інструмента	 допомагають	
створити	ліричний	образ	у	танці	адажіо.

Àðôà — ñòðóííî-ùèïêîâèé ìóçè÷íèé 
³íñòðóìåíò, ÿêèé âõîäèòü äî ñêëàäó 
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó.

	 Гра	«Балетний	спектакль».
	 Придумайте	 сюжет	 балетного	 спектаклю	 за	 мотивами	

улюбленої	казки.	Домовтеся,	які	рухи	ви	будете	викону-
вати	під	вибрану	музику.	Мімікою	та	жестами	виражай-
те	настрій	героїв.	Намагайтеся	передати	у	танці	харак-
терні	рухи	артистів	балету.

.	 Виконайте	«Нашу	пісню» І.	Танчака	під	фонограму.
	 Створіть	музичний	супровід	на	шумових	інструментах.
	 Що	нового	 ти	 дізнався/дізналася	 про	 балет?	Намалюй	

ілюстрацію	до	балету	«Спляча	красуня».
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       ÓÐÎÊ 56. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ Â ÁÀËÅÒ²

		 Розкажи,	чи	доводилось	тобі	бачити	зображення	артистів	
балету.	До	яких	візуальних	мистецтв	належали	ці	зобра-
ження?

 Äèâîâèæíèé, ïðåêðàñíèé ³ áàãàòîãðàííèé ñâ³ò áà-
ëåòó çàâæäè ïðèâàáëþâàâ ìèòö³â. Òåíä³òí³ ô³ãóðè  
é îäóõîòâîðåí³ îáëè÷÷ÿ áàëåðèí, ãðàö³éí³ ³ âîäíî÷àñ 
óïåâíåí³ ðóõè òàíö³âíèê³â â³äîáðàæåí³ â æèâîïèñ³, 
ãðàô³ö³, ñêóëüïòóð³ òà äåêîðàòèâíîìó ìèñòåöòâ³.

  Відеоролик	«Образи	балету	в	творах	мистецтва».	

	 Розглянь	зображені	твори.	До	якого	виду	мистецтва	на-
лежить	кожна	робота?	Визнач,	які	засоби	виразності	ви-
користали	митці	для	створення	цих	художніх	образів.	

  Îáðàçè áàëåðèí ÷àñòî âò³ëþþòü â ³ãðàøêàõ. Íàé÷àñ-
ò³øå öå ëÿëüêè: àâòîðñüê³ (ñòâîðåí³ ìàéñòðîì/ìàé-
ñòðèíåþ) àáî âèãîòîâëåí³ íà ôàáðèêàõ çà åñê³çàìè 
õóäîæíèê³â.

Î. Æíèêðóï, Â. Ùåðáèíà.  
«Àäàæ³î» 

Å. Äå´à.  
«Ïðèìà-áàëåðèíà»
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 Ó êîæíî¿ ëÿëüêè ñâîÿ ³ñòîð³ÿ, îñîáëèâèé îáðàç. 
Ëÿëüêè ìàñîâîãî âèðîáíèöòâà ïðèçíà÷åí³ äëÿ äèòÿ-
÷èõ ³ãîð, à àâòîðñüê³ ïåðåâàæíî ñëóãóþòü äëÿ îêðà-
ñè ³íòåð’ºðó.

				 Виконай	навчальну	вправу.	Намалюй	кон-
турне	зображення	балерини	олівцем,	фло-
мастером	або	маркером.

	 Створи	декоративне	панно	«Балеринка».
 1.		На	 зворотному	 боці	 паперу	 темного	 кольору	 зобра-

зи	силует	балерини.	Обережно	виріж	його	ножицями	 
і	наклей	на	щільний	картон	—	основу	панно.

	 2.		Виготов	 балетну	 пачку	 з	 легкої	 тканини	 (капрону,	
шифону,	 шовку	 або	 мережива).	 Для	 цього	 смужку	
тканини	збери	складками	і	приклей	на	талії	балерин-
ки	клеєм	або	на	двосторонній	скотч.

	 3.		Прикраси	 зачіску	 намистинками,	 бантом	 або	 стріч-
кою.

	 Досліди,	хто	з	митців	створив	цілий	цикл	образів	бале-
рин	у	живописі.

32 41
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                ÓÐÎÊ 57. ÌÈÑÒÅÖÜÊÀ ÌÎÇÀ¯ÊÀ

		 Пригадай,	які	характерні	особливості	притаманні	масо-
вим	народним	танцям	гопаку	і	козачку.

 Çàïðîøóþ òåáå ó ïîäîðîæ Êðà¿íîþ òàíöþâàëüíîãî 
ìèñòåöòâà, àáè ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî ìàñîâ³ òàíö³ 
ìèíóëîãî ³ ñüîãîäåííÿ.

 Ïåðøà ñòàíö³ÿ: «Ïîáóòîâ³ òàíö³»

Ïîáóòîâ³ òàíö³ º íåâ³ä’ºìíîþ 
÷àñòèíîþ ùîäåííîãî æèòòÿ íà-
ðîäó. ¯õ âèêîíóþòü íà ìàñîâèõ 
âå÷îðàõ, ãóëÿíêàõ, âåñ³ëëÿõ ï³ä 
ìåëîä³¿, ùî çâó÷àòü ÿê ñàìîñò³éí³ 
³íñòðóìåíòàëüí³ ï’ºñè.

 Äî æàíðó ïîáóòîâèõ òàíö³â íàëåæàòü ìåòåëèö³, 
ãîïàêè, êîçà÷êè, êîëîìèéêè, ãóöóëêè, âåðõîâèíè, 
ïîëüêè ³ êàäðèë³. 

 Відеоролик	«Мозаїка	українських	побутових	танців».

	 Опиши	 темп,	 ритм,	 характер	 музичного	 супроводу	 до	
танців.	Зверни	увагу	на	рухи	виконавців	і	танцювальні	
фігури.	

 Äðóãà ñòàíö³ÿ: «Ñòàðîâèíí³ áàëüí³ òàíö³»

 Ñåðåä ñòàðîâèííèõ áàëüíèõ òàíö³â íàðîäíîãî ïî-
õîäæåííÿ íàéïîïóëÿðí³øèìè º ïîëîíåç ³ ìàçóðêà.

Ïîëîíåç — ïîëüñüêèé óðî÷èñòèé áàëüíèé òàíåöü  
ïîì³ðíîãî òåìïó, ÿêèì â³äêðèâàëè òàíöþâàëüí³ âå-
÷îðè òà áàëè.

Ïîëîíåç âèêîíóâàëè òàêîæ íà âåñ³ëëÿõ òà ³íøèõ ìà-
ñîâèõ çàõîäàõ. Â³í âèð³çíÿºòüñÿ óðî÷èñò³ñòþ õàðàê-
òåðó é îñîáëèâèì ðèòìîì. Ðîçì³ð òàíöþ 3/4.
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Ñåðåä áàãàòüîõ ôîðòåï³àííèõ òâîð³â 
çíàìåíèòîãî ïîëüñüêîãî êîìïîçèòî-
ðà Ô. Øîïåíà îñîáëèâå ì³ñöå çà-
éìàº òàíöþâàëüíà ìóçèêà, çîêðåìà 
âàëüñè, ìàçóðêè é ïîëîíåçè.

 Ф.	Шопен.	Полонез	ля	мажор	(фортепіано).

	 Який	 образ	 створює	 полонез?	 Опиши	 його	 характер.	
Проплескай	ритм	полонезу	 за	поданим	ритмічним	ма-
люнком.	

	 Станьте	 парами.	Візьміть	 партнера/партнерку	 за	 руку	
та	витягніть	ваші	руки	вперед.	Урочисто	крокуйте	під	
музику	 полонезу:	 раз-два-три	 —	 напівприсідання	 —	
раз-два-три	—	напівприсідання	і	т.	д.		

 Ìàçóðêà — ïîëüñüêèé íàðîäíèé òàíåöü ó æâàâîìó 
òåìï³. Ðîçì³ð — 3/4. Îñîáëèâ³ñòþ ìàçóðêè º àêöåíò 
íà òðåò³é äîë³.

Ó òâîð÷îñò³ Ô. Øîïåíà ìàçóðêè óìîâ-
íî ïîä³ëÿþòü íà òðè ð³çíîâèäè: æàíðî-
âî-ïîáóòîâ³, ÿê³ íàãàäóþòü ñ³ëüñüê³ òàí-
ö³; áàëüí³ — «àðèñòîêðàòè÷í³», åëåãàíòí³, 
âèøóêàí³; ë³ðè÷í³ òà ë³ðî-äðàìàòè÷í³.

 Ф.	Шопен.	Мазурка:	опус	50	№	1,	соль	мажор.	
	 Який	настрій	викликала	в	тебе	ця	музика?	До	якого	типу	

мазурок	можна	віднести	прослуханий	твір?

 Òðåòÿ ñòàíö³ÿ: «Ñó÷àñí³ åñòðàäí³ òàíö³»

Ñó÷àñíèé åñòðàäíèé òàíåöü — öå ìóçè÷íî-õîðåî-
ãðàô³÷íà ì³í³àòþðà ç ÿñêðàâî âèðàæåíîþ äðàìàòóð-
ã³éíîþ ïîáóäîâîþ.

Ñ. Ðåéõàí. «Ïîëîíåç»
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Ð³çíîâèäè åñòðàäíîãî òàíöþ: êëà ñè÷-
íèé, àêðîáàòè÷íèé, ñþæåòíî-õàðàêòåð-
íèé, ðèòì³÷íèé (÷å ÷³òêà, ñòåï) òîùî. 
Îñíîâîþ âñ³õ âèä³â åñòðàäíîãî òàíöþ º 
ðóõîâà ïëàñòè÷íà ³ìïðîâ³çàö³ÿ.

 Відеоурок	естрадного	танцю	в	стилі	хіп-хоп.
 Ðîçó÷èìî âåñåëó ï³ñíþ-òàíåöü, ÿêó òè çìîæåø âè-

êîíóâàòè äëÿ ïðèâ³òàííÿ ð³äíèõ ³ äðóç³â ç íàãîäè 
áóäü-ÿêèõ ñâÿò. 

 Н.	Савко.	«Вітаєм!».		
1. Ñâÿòî, ñâÿòî çàâ³òàëî â õàòó —

áóäåì ñâÿòêóâàòè ðàçîì òè ³ ÿ.
Ñâÿòî, ñâÿòî — òóò ãîñòåé áàãàòî,
áóäåìî â³òàòè ðàçîì òè ³ ÿ.

  Ïðèñï³â:
Â³òàºì! Â³òàºì! Òàíöþºì ³ ñï³âàºì!
Çäîðîâ’ÿ Âàì áàæàºì íà ìíîã³¿ ë³òà!
Â³òàºì! Â³òàºì! Ñîëîäêå ïîëþáëÿºì!
² Âàì òàêîæ áàæàºì ñîëîäêîãî æèòòÿ!

2. Ñâÿòî, ñâÿòî çàâ³òàëî â õàòó —
áóäåì òàíöþâàòè ðàçîì òè ³ ÿ.
Ñâÿòî, ñâÿòî — òóò ãîñòåé áàãàòî,
áóäåìî â³òàòè ðàçîì òè ³ ÿ. 

  Ïðèñï³â.
Â³òàºì! Áàæàºì! 
Î-º! Êàìîí!

  Ïðèñï³â (äâ³÷³).

	 Створи	пластичну	імпровізацію	до	пісні,	рухаючись	у	її	
ритмі.
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       ÓÐÎÊ 58. ÌÈÑÒÅÖÜÊÀ ÌÎÇÀ¯ÊÀ
		 Пригадай,	із	якими	незвичайними	техніками	малюван-

ня	ти	ознайомився/ознайомилась	минулого	навчально-
го	року.	Яка	з	цих	технік	сподобалася	тобі	найбільше?	
У	чому	вона	полягає?

 Çàïðîøóþ òåáå ó ïîäîðîæ Êðà¿íîþ îáðàçîòâîð÷îãî 
ìèñòåöòâà, àáè á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî îðèã³íàëüí³ òåõ-
í³êè ñòâîðåííÿ êîìïîçèö³é ³ íàâ÷èòèñÿ ãàðíî îôîðì-
ëþâàòè ñâî¿ ðîáîòè.

 Ïåðøà ñòàíö³ÿ: «Ìàëþâàííÿ êðàïêàìè»

Ïóàíòèë³çì — ìàëþâàííÿ êðàï-
êàìè — íàäçâè÷àéíî ö³êàâèé íà-
ïðÿì ³ òâîð÷èé ìåòîä ó æèâîïèñ³. 
Êîðîòê³ ìàçêè ó âèãëÿä³ êðàïîê, 
äð³áíèõ êâàäðàòèê³â ÷è ïðÿìîêóò-
íèê³â õóäîæíèê íàíîñèòü íàñò³ëü-
êè áëèçüêî îäí³ á³ëÿ îäíèõ, ùî 
íà â³äñòàí³ ãëÿäà÷ ñïðèéìàº ¿õ ÿê  
ö³ë³ñíó êàðòèíó.

 Виконай	малюнок	у	техніці	пуантилізм.	Продумай	компо-
зицію	і	зроби	ескіз	простим	олівцем.	Поступово	заповнюй	
контурне	 зображення	 і	 тло	 кольоровими	 крапками	 за	
допомогою	ватної	палички	(для	кожної	фарби	бери	іншу	
паличку).	Заверши	свою	творчу	роботу	вдома.

Ï. Ñèíüÿê.  
«Ìàðñåëüñüêèé 

ïîðò»

321



125

 Äðóãà ñòàíö³ÿ: «Ìàëþâàííÿ íà ç³áãàíîìó ïàïåð³»

 Öÿ íåòðàäèö³éíà õóäîæíÿ òåõí³êà ìàº ïåâí³ åòàïè. 
Ñïî÷àòêó ñóõèé àðêóø ïàïåðó çìî÷óþòü âîäîþ çà 
äîïîìîãîþ ñåðâåòêè. Çâîëîæåíèé ïàï³ð çìèíàþòü 
ó ãðóäêó, à ïîò³ì ðîçïðàâëÿþòü ³ ïî÷èíàþòü ìàëþ-
âàòè, ïîêè â³í ³ùå âîëîãèé.

	 Намалюй	 на	 зібганому	 папері	 квіткову	 композицію	 за	
зразком	або	за	власним	задумом.	Техніка	виконання	—	
акварель.

 Òðåòÿ ñòàíö³ÿ: «Âèãîòîâëåííÿ ïàñïàðòó»

Ïàñïàðòó — êàðòîííå îáðàìëåííÿ äëÿ ìàëþíêà, 
ãðàâþðè, ôîòîãðàô³¿.

 Ïîðàäè â³ä ìàéñòð³â: äëÿ âèãîòîâ-
ëåííÿ ïàñïàðòó íåîáõ³äíî ñïî÷àòêó 
îêðåñëèòè, à ïîò³ì âèð³çàòè ïî êîí-
òóðó ô³ãóðó, íàïðèêëàä, êîëî, îâàë, 
êâàäðàò (÷è áóäü-ÿêèé ³íøèé øà-
áëîí — ó âèãëÿä³ ìåòåëèêà, êðàïë³ 
òîùî). Íà ìàëþíîê, ùî çàçäàëåã³äü 
íàêëåºíèé íà îñíîâó, çâåðõó íàêëà-
äàþòü òà ïðèêð³ïëþþòü ãîòîâèé ïàñïàðòó.

	 Оформ	одну	зі	своїх	творчих	робіт	у	паспарту.		

	 Підготуй	і	проведи	репортаж	на	тему	«Учнівські	роботи	
у	незвичайних	техніках	малювання».	Оціни	власні	здо-
бутки	та	творчі	досягнення	друзів.

321
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              ÓÐÎÊ 59. ÒÅÀÒÐÀËÜÍ² ÎÁÐÀÇÈ 

		 Які	види	театру	ти	знаєш?	Пригадай,	які	вистави	можна	
в	них	побачити.	

 Îêð³ì çâè÷íèõ äëÿ á³ëüøîñò³ ëþäåé òðàäèö³éíèõ 
òåàò ð³â ³ñíóþòü ³ íåçâè÷àéí³: òåàòð ñàòèðè, òåàòð 
ïîåç³¿, òåàòð ò³íåé, òåàòð ïàíòîì³ìè, òåàòð ï³ñí³, âó-
ëè÷íèé òåàòð òîùî. 

Òåàòð ïàíòîì³ìè — âèä òåàòðó, â ÿêîìó îñíîâíè-
ìè çàñîáàìè âèðàçíîñò³ º ïëàñòèêà ò³ëà, ì³ì³êà  
é æåñòè àêòîð³â.

 

 Ó òåàòð³ ïàíòîì³ìè àêòîðè ãðàþòü áåç ñë³â. Ñòâî-
ðèòè â³äïîâ³äíèé íàñòð³é ³ âèêëèêàòè åìîö³¿ ó ãëÿ-
äà÷³â äîïîìàãàº ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ ñïåêòàêëþ. 

 Відеофрагмент	вистави	театру	пантоміми.

	 Проаналізуй	 гру	 акторів.	 Які	 образи	 вони	 втілили?	
Зверни	увагу	на	особливості	їхнього	зовнішнього	вигля-
ду.	Поміркуй,	навіщо	акторам	білі	рукавички	та	грим.

 Ì³ì — àêòîð, ÿêèé ñòâîðþº íà ñöåí³ îáðàç áåç ãî-
ëîñó. 

  Ãðèì — ìèñòåöòâî çì³íè îáëè÷ àêòîð³â çà äîïîìî-
ãîþ ôàðá, ïëàñòè÷íèõ ³ âîëîñÿíèõ íàêëåéîê, ïåðóê 
òîùî.  

 Урок	пантоміми	онлайн:	«Стіна».	

	 Спробуй	повторити	те,	що	ти	побачив/побачила.
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 Гра	«Театр	пантоміми».
	 Оберіть	ведучого/ведучу	і	станьте	в	коло.	Ведучий/веду-

ча	викликає	одного	з	гравців,	пропонує	йому	показати	
засобами	пантоміми	пластичну	імпровізацію	на	задану	
тему,	а	всі	відгадують.	Той,	хто	перший	відгадав,	пока-
зує	іншу	сценку.	

 Теми для театру пантоміми:	«Ой,	як	холодно!»,	«Не	
піду,	не	хочу!»,	«Не	чую,	повторіть!»,	«Ой,	яке	гаряче!»,	
«Ура,	перемога!».

 Ùå îäíèì íåçâè÷àéíèì òåàòðîì º òåàòð ò³íåé.

Òåàòð ò³íåé — âèä òåàòðó, â ÿêîìó îáðàçè ñòâî-
ðþþòü çàñîáàìè ãðè ñâ³òëà é ò³í³, ïëàñòèêè ò³ëà 
³ ìóçèêè.

	 Відеофрагмент	виступу	«Я	—	ук	ра	ї-
нець!»	(театр	тіней	«Fireflies», Чер-
нігів).

	 Які	 образи	 створили	 актори	 Чер-
нігівського	 театру	 тіней?	 Яку	 роль	 
у	цій	виставі	відіграє	музика?

 Гра	«Покажи	тварину». 
	 Стань	біля	стіни	таким	чином,	аби	було	видно	твою	тінь.	

Створи	образи	тварин,	як	зображено	на	малюнку.

 Заспівай	разом	із	друзями	пісню	Н.	Савка	«Вітаєм!».
	 Створіть	танець-пантоміму	під	музику	пісні.	

	 Про	які	незвичайні	театри	ти	дізнався/дізналася?	Який	
із	них	тебе	більше	зацікавив?
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    ÓÐÎÊ 60. ÒÅÀÒÐÀËÜÍ² ÎÁÐÀÇÈ

	 Поміркуй,	 як	 взаємопов’язані	 театр	 та	 образотворче	
мистецтво.

 Îñîáëèâà àòìîñôåðà ñâÿòà, ñöåí³÷íå ä³éñòâî, îøàò-
íî âäÿãíåí³ ãëÿäà÷³, ïîðòðåòè â³äîìèõ àêòîð³â ³ ðå-
æèñåð³â — óñå öå òåìàòèêà òâîð³â îáðàçîòâîð÷îãî 
ìèñòåöòâà, ïðèñâÿ÷åíèõ òåàòðó.

	 Розглянь	 картини.	 Які	 засоби	 виразності	 використали	
митці	для	 створення	образів	 театру?	Який	настрій	ви-
кликають	ці	роботи?

 

Ó ï³äãîòîâö³ òåàòðàëüíî¿ âèñòàâè áåðå ó÷àñòü ö³ëèé 
êîëåêòèâ ôàõ³âö³â: ñöåíàðèñò, ðåæèñåð, àêòîðè, êîì-
ïîçèòîð, äèðèãåíò, îñâ³òëþâà÷³ òà áàãàòî ³íøèõ. 

	 Пригадай,	що	таке	бутафорія,	декорації	та	реквізит.	Хто	
їх	створює?	А	хто	розробляє	ескізи	сценічних	костюмів?

 Óâèðàçíèòè ñòâîðåíèé õóäîæíèêîì-êîñòþìåðîì 
îáðàç àêòîðîâ³/àêòîðö³ äîïîìàãàº ãðèìåð, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è ö³ëó íèçêó ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, ïåðó-
êè é ³íø³ íåîáõ³äí³ äåòàë³. Òåàòðàëüíèì ãðèìåðîì 
ìîæå ñòàòè ëèøå õóäîæíèê — àäæå â³í ìàëþº íà 
îáëè÷÷³ àêòîðà, ÿê íà ñïðàâæíüîìó ïîëîòí³.

Äæ. Õåéëëàð. «Ó òåàòð³» Ë. Íàéò. «Ó ãðèìåðí³é»
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    Õóäîæíèê-êîñòþìåð ³ ãðèìåð çà ðîáîòîþ

	 Пригадай,	які	різновиди	театру	ляльок	існують.

 Îñîáëèâèì âèäîì òåàòðó äëÿ ä³òåé º íàñò³ëüíèé 
òåàòð, êîëè âèñòàâó äåìîíñòðóþòü íà ñòîë³. Àêòîðè 
ðóõàþòü ëÿëüêàìè, ñòâîðåíèìè ç³ ù³ëüíîãî êàðòîíó 
àáî ôàíåðè.

 Ïîðàäè â³ä ìàéñòð³â: ëÿëüêà äëÿ íàñò³ëüíîãî òåàò-
ðó ñêëàäàºòüñÿ ³ç òóëóáà (îäíîòîííîãî êîëüîðî-
âîãî êîíóñà) ³ ãîëîâè, ÿêó âèãîòîâëÿþòü îêðåìî ³ç 
äâîñòîðîííüîãî êàðòîíó. Íàñàìê³íåöü äîäàþòü íå-
îáõ³äí³ äåòàë³ äëÿ çàâåðøåííÿ îáðàçó.

	 Візьми	 до	 уваги	 поради	майстрів	 та	 разом	 із	 друзями	
створи	 образи	ляльок	 для	настільного	 театру.	Обгово-
ріть,	яку	виставу	ви	будете	розігрувати	й	домовтеся,	хто	
якого	персонажа	виготовлятиме.	

	 Вам	знадобиться	щільний	картон,	олівці,	фломастери,	
ножиці,	клей.

	 Розіграйте	 у	 настільному	 театрі	 лялькову	 виставу	 за	
сюжетом	обраної	вами	казки.

3
21
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                ÓÐÎÊ 61. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ Â Ê²ÍÎ 

		 Що	ти	знаєш	про	мистецтво	кіно?	Які	фільми	найбільше	
тобі	подобаються?

 Ê³íîìèñòåöòâî îðãàí³÷íî ïîºäíóº òåàòðàëüíó 
ä³þ, ë³òåðàòóðíèé ñþæåò, ìóçè÷íå òà â³çóàëü-
íå îôîðìëåííÿ. Àëå îñîáëèâèìè äëÿ öüîãî 
âèäó ìèñòåöòâà º òàê³ âèðàæàëüí³ çàñîáè, 
ÿê ôîòîãðàô³÷íà çéîìêà ê³íîçîáðàæåííÿ, 
àí³ìàö³ÿ òà ìîíòàæ. 

Ñåðåä ðîçìà¿òòÿ æàíð³â ê³íî âèä³ëÿþòü äèòÿ÷³ ô³ëüìè, 
à ñåðåä íèõ — êîìåä³éí³, ïðèãîäíèöüê³, ìóçè÷ í³, 
ñ³ìåéí³, ôåíòåç³ òîùî. 

 Ô³ëüì ñòâîðþº ïîòóæíà êîìàíäà 
ôàõ³âö³â: ðåæèñåð, ñöåíàðèñò, ê³-
íîîïåðàòîð, õóäîæíèê-ïîñòàíîâ-
íèê, çâó êî îïåðàòîð, êîìïîçèòîð, 
õîðåîãðàô, äèçàéíåðè îá’ºêò³â 
³ ñöåí, àí³ìàòîðè, äåêîðàòîðè, 
ãðèìåðè òà ³í.

   Ñïî÷àòêó âèçíà÷àþòü òåìó, ³äåþ, çì³ñò ô³ëüìó, ðîç-
ðîáëÿþòü éîãî ñõåìó òà ñöåíàð³é. Äàë³ â³äïîâ³äíî 
äî ñöåíàð³þ íà çí³ìàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ àáî íà ïðè-
ðîäíèõ ëîêàö³ÿõ çí³ìàþòü îêðåì³ ñöåíè. Ïîò³ì â³ä-
áóâàºòüñÿ ìîíòàæ, îçâó÷åííÿ — ³ ô³ëüì âèïóñêàþòü  
ó ê³íîïðîêàò. Íàéêðàù³ ô³ëüìè îòðèìóþòü íàãîðîäè 
òà â³äçíàêè.

 Íàéãîëîâí³øå çàâäàííÿ àêòîð³â — ñòâîðåííÿ õóäîæí³õ 
ê³íîîáðàç³â. Ó äèòÿ÷îìó ô³ëüì³ îñíîâíèìè àêòîðàìè º 
ä³òè. 

 Відеоролик	«Як	створюється	дитячий	фільм».

	 Поділися	своїми	враженнями	від	перегляду.	Що	для	тебе	
було	новим	і	цікавим?
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 Ó ìóçè÷íèõ ô³ëüìàõ ³ êîìåä³éíèõ ô³ëüìàõ-ìþçèêëàõ 
êëþ÷îâó ðîëü â³ä³ãðàº ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ. 

 Уривок	із	дитячого	комедійного	фільму-мюзиклу	«Тру-
бач»	(реж.	А.	Матешко,	композитор	В.	Назаров,	2014).

	 Спробуй	 оцінити	 гру	 акторів	 за	 такими	 параметрами:		
рівень	втілення	у	роль,	пози,	рухи,	міміка	й	жести,	мова	
тощо.	Зверни	увагу,	як	музика	допомагає	розкрити	ха-
рактери	героїв.

	 Гра	«Знімаємо	кіно».
	 Об’єднайтесь	у	декілька	груп.	Оберіть	режисера,	опера-

тора,	 акторів.	 Вигадайте	 короткий	 сюжет,	 розподіліть	
ролі	та	зніміть	відео.	Перегляньте	свої	роботи	разом.	

 А.	Салогуб.	«Барвінкова	країна».
1. Ìè çðîñòàºìî ùàñëèâ³ íà ñâî¿é çåìë³,

íàì êðà¿íè êðàñèâ³øå â ñâ³ò³ íå çíàéòè.
Ðàíîê ñîíÿ÷íèé äàðóº íîâèé äåíü,
çàñï³âàºìî êðà¿í³ ìè ï³ñåíü!

  Ïðèñï³â:
Áàðâ³íêîâà êðà¿íà,
ð³äíà ñåðöþ Óêðà¿íà,
áàðâàìè ÿñêðàâèìè
âêðèëàñÿ çåìëÿ!
Öå âåðáà ³ êàëèíà,
ð³äíà áàòüê³âñüêà õàòèíà,
ãîðè, ð³êè ³ ïðîñòîð³
çîëîò³ ïîëÿ!

2. ª ïðî îñ³íü ó íàñ ï³ñíÿ, òà, íà æàëü, ñóìíà,
çàñï³âàºìî êîëÿäêè, ÿê ïðèéäå çèìà.
Â êîëî ñòàíåìî ñï³âàòè: «Éäå âåñíà!»,
âë³òêó ï³ñí³ çàëóíàþòü ïðî æíèâà.
  Ïðèñï³â (äâ³÷³).

	 Розкажи	про	художні	образи	дитячих	фільмів,	які	подо-
баються	тобі	найбільше.	Дізнайся,	хто	написав	музику	
до	цих	фільмів.
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           ÓÐÎÊ 62. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ Â Ê²ÍÎ  

	 Пригадай,	які	художники	беруть	участь	у	створенні	те-
атральної	 вистави.	 Вислови	 припущення,	 чи	 задіяні	
люди	цих	професій	у	кіновиробництві.

 Õóäîæí³ îáðàçè â ê³íîìèñòåöòâ³ íàäçâè÷àéíî áàãà-
òîãðàíí³. Äî ¿õ ñòâîðåííÿ ïðè÷åòí³ âñ³, õòî ïðàöþº 
íàä ô³ëüìîì, àëå íàñàìïåðåä — öå ñöåíàðèñò, ðå-
æèñåð òà àêòîðè.

 Ï³äãîòîâêîþ àêòîð³â äî ó÷àñò³ â çéîìêàõ çàéìàþòü-
ñÿ õóäîæíèêè-ïîñòàíîâíèêè, àðò-äèðåêòîðè, äèçàé-
íåðè, êîñòþìåðè, ãðèìåðè. 

Äèçàéíåð ó ê³íîìèñòåöòâ³ — ëþäèíà, ÿêà ïëàíóº, 
ïðîºêòóº, ðîçðîáëÿº òà ñòâîðþº ãðàô³÷í³ îá’ºêòè, 
ùî ¿õ âèêîðèñòîâóþòü ï³ä ÷àñ çí³ìàííÿ ô³ëüìó. 

 Ñó÷àñí³ äèçàéíåðè øèðîêî çàñòîñîâóþòü òðèâèì³ð-
íó ãðàô³êó é ôîòîøîï, ùî äîçâîëÿº ³ì³òóâàòè ÿâè-
ùà ïðèðîäè, ìîäåëþâàòè ðåàëüí³ àáî ôàíòàñòè÷í³ 
ïðåäìåòè òîùî.

    Êàäð ³ç ô³ëüìó «Òðàíñôîðìåðè», 2007. Ðåæ. Ì. Áåé

 Àô³ø³ â íàø ÷àñ òåæ ñòâîðþþòü çàñîáàìè êîìï’þ-
òåðíî¿ ãðàô³êè. 

	 Пригадай,	що	таке	афіша.	Що	обов’язково	вказують	на	
афішах?
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	 Розгляньте	кіноафішу.	Охарактеризуйте	шрифтову	ком	-
позицію	та	зображення.		

 

 Ïîðàäè â³ä ìàéñòð³â: àô³øà ìàº áóòè ïðèâàáëèâîþ, 
ëåãêî ÷èòàòèñÿ ³ çàïàì’ÿòîâóâàòèñÿ. Íàïèñè òðåáà 
âèêîíóâàòè ãðàìîòíî é àêóðàòíî, áåç íàäì³ðó ðîç-
ä³ëîâèõ çíàê³â (îñîáëèâî êðàïîê ³ çíàê³â îêëèêó). 
Âàæëèâó ðîëü ó ñïðèéíÿòò³ çì³ñòó àô³ø³ â³ä³ãðàº 
øðèôòîâà êîìïîçèö³ÿ. Â îôîðìëåíí³ òàêîæ ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè äåêîðàòèâí³ ë³òåðè òà ë³òåðè-îá-
ðàçè.

 Створи	літеру-образ	свого	імені	або	декоративну	літеру.

 
Уяви	себе	дизайнером/дизайнеркою	у	кіно.	Візьми	до	ува-
ги	поради	майстрів	і	намалюй	афішу	до	свого	улюбленого	
фільму.	

3

3

42

2

1

1
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           ÓÐÎÊ 63. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ  
          Â ÌÓËÜÒÔ²ËÜÌÀÕ 

	 Пригадай,	що	таке	анімація	і	на	які	види	її	поділяють.
 Õóäîæí³ îáðàçè àí³ìàö³éíèõ ñòð³÷îê âðàæàþòü ðîç-

ìà¿òòÿì: êàçêîâ³, ë³ðè÷í³, ôàíòàñòè÷í³, ãóìîðèñòè÷í³, 
ñàòèðè÷í³ òà áàãàòî ³íøèõ. Çîðîâ³ îáðàçè ñòâîðþþòü 
õóäîæíèêè-ìóëüòèïë³êàòîðè, à óâèðàçíèòè ¿õ, ðîçêðè-
òè õàðàêòåðè ãåðî¿â äîïîìàãàº ìóçèêà òà îçâó÷åííÿ. 

	 Розглянь	 кадри	 з	 мультфільмів.	 Добери	 слова,	 якими	
можна	описати	створені	митцями	художні	образи.

 

  ×àñòî îáðàçàìè äëÿ ìóëüòô³ëüì³â ñòàþòü â³äîì³ ìó-
çè÷í³ òâîðè. 

	 Які	мультфільми,	 створені	 за	мотивами	 інструменталь-
ної	або	вокальної	музики,	ви	бачили?	На	звіть	авторів	цих	
музичних	творів.

 Мультфільм	 «Маленька	 нічна	 сере-
нада»	 (за	 мотивами	 однойменного	
твору	В.	А.	Моцарта).	

 Які	 образи	 втілені	 в	 цьому	 мульт-
фільмі?	Як	музика	допомагає	їх	роз-
крити?	

 Ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ ìóëüòô³ëüìó, îêð³ì êîìïî-
çèòîðà, çàáåçïå÷óþòü çâóêîðåæèñåð òà àêòîðè, ÿê³ 
îçâó÷óþòü ïåðñîíàæ³â.  

Êàäð ³ç ìóëüòô³ëüìó 
«ßê êîçàêè êóë³ø 
âàðèëè», 1967  
Ðåæ. Â. Äàõíî

Êàäð ³ç ìóëüòô³ëüìó 
«Ïðîêëÿòòÿ êðîëèêà- 
ïåðåâåðòíÿ», 2005 

Ðåæ. Í. Â. Ïàðê, Ñ. Áîêñ

Êàäð ³ç ìóëüòô³ëüìó 
«Çëèäí³», 2005  
Ðåæ. Ñ. Êîâàëü



135

Çâóêîðåæèñåð — ëþäèíà, ÿêà çàéìàºòüñÿ ñòâî-
ðåííÿì çâóêîâèõ îáðàç³â, ï³äáîðîì çâóêîâîãî 
ðÿäó, ìóçè÷íîãî ñóïðîâîäó.

 Îäíèì ³ç îáîâ’ÿçê³â çâóêîðåæèñåðà º îçâó÷åííÿ 
ìóëüòô³ëüìó. Äî ö³º¿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ÷àñòî çàëó-
÷àþòü â³äîìèõ àêòîð³â, ñï³âàê³â ³ íàâ³òü ñïîðò ñìåí³â.

 Уривки	 з	 мультфільму	 «Викрадена	 принцеса:	 Руслан	 
і	Людмила»	(реж.	О.	Маламуж,	2017).

 Голоси	яких	українських	зірок	тобі	вдалося	розпізнати?	
Переконайся	 у	 правильності	 своїх	 здогадок,	 перегля-
нувши	наступний	відеоролик.

 Відеоролик	про	десятьох	вітчизняних	зірок,	які	озвучили	
мультфільм	«Викрадена	принцеса:	Руслан	і	Людмила».

	 Гра	«Нове	озвучення	мультфільму».	
	 Домовтеся	між	собою,	який	відомий	мультфільм	ви	бу-

дете	озвучувати	по-новому.	Розподіліть	ролі	й	увімкніть	
відеозапис	мультфільму,	але	вимкніть	звук.	Коли	герої	
починають	розмовляти	—	говоріть	замість	них.	Запи-
шіть	своє	озвучення	на	диктофон	та	оцініть	власну	ро-
боту.	

 Уривки	з	мультфільмів,	побудованих	за	сюжетами	укра-
їнських	народних	пісень.	

	 Чим	 особливі	 ці	мультфільми?	Яку	 роль	 у	 створенні	
художніх	образів	відіграє	пісня?	

 Заспівай	 пісню	 А.	 Салогуба	 «Барвінкова	 країна» під	
фонограму. Супроводжуй	 своє	 виконання	 ритмічною	
імпровізацією	на	маракасах.

	 Знайди	у	додаткових	джерелах	відомості	про	композито-
рів,	які	створюють	музику	до	українських	мульт	фільмів.
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            ÓÐÎÊ 64. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ  
           Â ÌÓËÜÒÔ²ËÜÌÀÕ 

	 Хто	створює	візуальні	образи	в	мультфільмах?	Розкажи.	
 Âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ îáðàç³â ó ìóëü-

òèïë³êàö³éí³é ñòð³÷ö³ ìàº âèä àí³ìàö³¿. Òàê, ó ìàëüî-
âàí³é àí³ìàö³¿ õóäîæí³ îáðàçè âò³ëþþòü çàñîáàìè 
ãðàô³êè; ó ïëàñòèë³íîâ³é — çàâäÿêè âëàñòèâîñòÿì 
ïëàñòè÷íèõ ìàòåð³àë³â; ó ëÿëüêîâ³é — ÷åðåç îáðà-
çè ëÿëüîê, âèãîòîâëåíèõ ³ç òêàíèíè, ïëàñòèêó òîùî;  
ó êîìï’þòåðí³é — çàñîáàìè êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³êè.

 

 Ó ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíî¿ àí³ìàö³éíî¿ 
ñòð³÷êè õóäîæíèêè øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü òðèâè-
ì³ðíó ãðàô³êó (3D). 

Êàäð ³ç ìóëüòô³ëüìó 
«Êðèæàíå ñåðöå», 2013  

Ðåæ. Ê. Áàê, Äæ. Ë³

Êàäð ³ç ìóëüòô³ëüìó  
«²ñòîð³ÿ ³ãðàøîê», 1995  

Ðåæ. Äæ. Ëàññåòåð

Êàäð ³ç ìóëüòô³ëüìó  
«Ìèêèòà Êîæóì’ÿêà», 2016  

Ðåæ. Ì. Äåïîÿí 

Êàäð ³ç ìóëüòô³ëüìó  
«Ðóñàëîíüêà», 1989  

Ðåæ. Ð. Êëåìåíòñ, Äæ. Ìàñêåð
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 Розглянь	приклади	3D-зображень	героїв	у	сучасних	мульт-
фільмах.	Зверни	увагу,	як	відтворено	емоції	персонажів.

  

 Ïîðàäè â³ä ìàéñòð³â: â³äòâîðþþ÷è åìîö³¿ â ìàëþí-
êó, çâåðòàé óâàãó íà îñîáëèâîñò³ çîáðàæåííÿ î÷åé 
³ ðîòà. Âåñåëèé íàñòð³é — óñì³øêà ³ ï³äíÿò³ áðîâè; 
çäèâóâàííÿ — îêðóãëåíèé ðîò ³ âèãíóò³ áðîâè; ñóì-
íèé íàñòð³é — îïóùåí³ êóòèêè ðîòà é áðîâè; çë³ñòü — 
ñêðèâëåíèé ðîò, âèùèðåí³ çóáè òà çñóíóò³ äîêóïè 
áðîâè.

	 Вправа	«Малюємо	емоції».
 

 Створи	разом	із	друзями	колективну	пластилінову	ком-
позицію,	використовуючи	художні	образи	із	пластиліно-
вих	мультфільмів.

	 Дізнайся	з	додаткових	джерел	історію	створення	укра-
їнської	анімаційної	стрічки	«Микита	Кожум’яка».

321
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             ÓÐÎÊ 65. ÖÈÐÊÎÂ² ÎÁÐÀÇÈ 

		 Розкажи,	чи	доводилося	тобі	бувати	на	циркових	виставах.	
Що	тобі	найбільше	сподобалося?

Öèðê ëþáëÿòü ³ ä³òè, é äîðîñë³. 
Öå îäèí ³ç íàéÿñêðàâ³øèõ ³ íàéäèâî-
âèæí³øèõ âèä³â ìèñòåöòâà, îñíîâîþ 
ÿêîãî º äåìîíñòðàö³ÿ íåçâè÷àéíîãî 
³ ñì³øíîãî. Ó öèð êó ìîæíà ïîáà-
÷èòè ôîêóñè, ïàíòîì³ìó, êëîóíàäó, 
àêðîáàòèêó, äðåñèðîâàíèõ òâàðèí 

òà áàãàòî ³íøîãî. Öèðê ïîºäíóº â ñîá³ åëåìåíòè áà-
ãàòüîõ ³íøèõ âèä³â ìèñòåöòâà ³ ñïîðòó.

Öèðêîâå ìèñòåöòâî — âèäîâèùíå ä³éñòâî, ðîç-
âàæàëüíà âèñòàâà íà àðåí³.

Ïðîòÿãîì óñ³º¿ öèðêîâî¿ âèñòàâè 
çâó÷èòü ìóçèêà ó âèêîíàíí³ åñòðàä-
íî-äóõîâîãî îðêåñòðó, ùî ï³äñèëþº 
åìîö³¿ ãëÿäà÷³â. Íàïðèêëàä, ôîêóñè 
äåìîíñòðóþòü ï³ä òàºìíè÷ó, ôàí-
òàñòè÷íó ìóçèêó, à âèõ³ä êëîóí³â ñó-
ïðîâîäæóþòü âåñåë³ äçâ³íê³ ìåëîä³¿. 

 Калейдоскоп	музики	до	циркових	вистав.
	 Визнач	характер	прослуханої	музики.	Чим	вона	нагадує	

циркову	виставу:	ритмом,	темпом	чи	динамікою?	Звучан-
ня	яких	музичних	інструментів	тобі	вдалося	розпізнати?

	 Розгляньте	зображені	музичні	 інструменти,	що	входять	
до	складу	циркового	оркестру.	Які	з	них	вам	відомі?

Òðóáà

Ñèíòåçàòîð

Òðîìáîí

Ñàêñîôîí Óäàðíà óñòàíîâêà
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	 Д.	Тухманов.	Фрагменти	 із	 «Карнавал-сюїти»:	 Святкова	
увертюра.	Цирк	(у	виконанні	естрадно-духового	оркестру).	

	 Які	емоції	викликала	в	тебе	ця	музика?	Як	змінився	твій	
настрій?	Добери	слова,	якими	можна	охарактеризувати	
музику	кожної	частини	сюїти.	Який	цирковий	номер	ти	
уявляєш	під	цю	музику?

 Слова	Л.	Ратич,	музика	А.	Олєйнікової.	«Канікули».
1. Äí³ òàê³ ÷óäîâ³ ìè ÷åêàëè, 

øâèäøå ¿õ íàáëèçèòè áàæàëè,
³ íàðåøò³ ìð³¿ âñ³ çáóëèñÿ,
áî êàí³êóëè ðîçïî÷àëèñÿ!

Ïðèñï³â:
Íàì ñóìóâàòè í³êîëè,
áî âæå ïðèéøëè êàí³êóëè.
Êàí³êóëè, êàí³êóëè 
÷óäîâ³, çàãàäêîâ³!
Êàí³êóëè, êàí³êóëè!

2. Ìîæíà ðàíî-âðàíö³ íå âñòàâàòè,
ìîæíà äåíü ö³ë³ñ³íüêèé ãóëÿòè.
Â÷èòåëüêà í³êîãî íå ïèòàº —
òåæ âîíà â³ä íàñ â³äïî÷èâàº.
     Ïðèñï³â (äâ³÷³).

Êàí³êóëè, êàí³êóëè!
Êàí³êóëè, êàí³êóëè!

	 Гра	«Циркова	вистава».
			 Об’єднайтесь	у	пари.	Під	музику	Д.	Тухманова	створіть	

засобами	пантоміми	образи	кумедних	клоунів.	Зніміть	
свою	сценку	на	відео.

	 У	чому	полягає	особливість	музики	в	цирковій	виставі?

åíåðã³éíà

ñòð³ìêà 

òàºìíè÷à

í³æíà

ð³çêà ñóìíà

òðèâîæíà

óðî÷èñòà

çàâçÿòà

ñâÿòêîâà

ë³ðè÷íà

âåñåëà
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ÓÐÎÊ 66. ÖÈÐÊÎÂ² ÎÁÐÀÇÈ 

	 Яких	артистів	можна	побачити	на	цирковій	арені?	Чиї	
виступи	найбільше	тебе	захоплюють?

 Öèðê — íå ò³ëüêè ñâÿòî, à é âàæêà, íàïîëåãëèâà ïðà-
öÿ ëþäåé, ÿê³ ïðèñâÿòèëè ñåáå öüîìó äèâîâèæíîìó 
ìèñòåöòâó. Íàïåâíî, òîìó îáðàçè öèðêó ó òâîðàõ 
æèâîïèñó é ãðàô³êè òàê³ ð³çí³ é áàãàòîãðàíí³.

	 Розглянь	картини.	Людей	яких	циркових	професій	зобра-
зили	митці?	Охарактеризуй	особливості	втілених	образів.

Æ. Ñåðà.  
«Öèðê»

Å. Äå´à. 
«Ì³ñ Ëàëà â öèðêó Ôåðíàíäî»

Ï. Ï³êàññî. 
«Ä³â÷èíêà íà êóë³»

Þ. Ìàöèê. 
Ñåð³ÿ «Êëîóíè»
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Íàïåâíî, òè çíàºø, ùî áóä³âëÿ 
öèð  êó (ïåðåñóâíîãî àáî ñòàö³îíàð-
íîãî) ìàº êðóãëó ôîðìó. Öå ïîÿñ-
íþºòüñÿ ïðîôåñ³éíîþ íåîáõ³äí³-
ñòþ — äëÿ áåçïå÷íîãî âèêîíàííÿ 
àêðîáàòè÷íèõ òà ã³ìíàñòè÷íèõ íî-
ìåð³â íà ñïèí³ êîíÿ.

 Вправа	«Малюємо	будівлю	цирку».

	 Створіть	об’ємну	або	площинну	(за	вибором)	колектив-
ну	композицію	«Цирк».	

	 Обговоріть	сюжет	композиції,	продумайте	деталі	й	розпо-
діліть	між	собою	завдання.	Об’ємну	композицію	виліпіть	
із	пластиліну,	а	площинну	виготовте	в	техніці	аплікація,	
використовуючи	папір,	пластилін,	тканину	чи	інші	мате-
ріали	на	власний	розсуд.

21
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             ÓÐÎÊ 67. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ  
               Â ÌÈÑÒÅÖÒÂ²  

 Âèðóøàéìî â îñòàííþ öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó 
ïîäîðîæ Êðà¿íîþ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. Íà 
òåáå ÷åêàº íåçâè÷àéíèé êîðàáëèê.

 Íà çóïèíêàõ òè çìîæåø ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ çíàííÿ.

 Ïåðøà çóïèíêà — «Ìóçè÷íà â³êòîðèíà»

 Послухай	 фрагменти	 музичних	 творів,	 які	 звучали	 на	
уроках.	 Пригадай	 назви 	 цих	 композицій	 та	 обери	 для		
кожної	з	них	відповідне	зображення.	

 Äðóãà çóïèíêà — «Ñï³âî÷à ñòóä³ÿ»
 Упізнай	за	вступом	вивчені	пісні,	скориставшись	підказ-

ками-ілюстраціями.	 Заспівай	 пісню	 «Канікули»	 (слова	
Л.	Ратич,	музика	А.	Олєйнікової).	

 Послухай	разом	із	друзями	аудіозаписи	виконаних	вами	
пісень.	Яка	пісня	потрапить	у	номінацію	«Краще	вико-
нання»?
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 Òðåòÿ çóïèíêà — «Çíàâö³ ìóçèêè»

Дай	відповіді	на	запитання.	
 Який	оркестр	виконує	музику	до	циркових	вистав? 
 Як	називають	сольний	та	парний	танці	в	балеті? 
 Хто	з	фахівців	займається	озвученням	ролей	у	мульт-
філь	мах?	

 Назви	зображені	музичні	інструменти.	Опиши	їхні	
тембри.

 Пригадай	назву	танцю	за	ритмічним	малюнком.

 Розкажи,	якими	засобами	створюють	образи	в	театрі	
тіней.

 ×åòâåðòà çóïèíêà — «Ìóçè÷íî-ðèòì³÷íà» 

 Разом	 із	 друзями	 створи	 музичний	 супровід	 до	 пісні	
«Канікули»	(слова	Л.	Ратич,	музика	А.	Олєйнікової). 

   Ï’ÿòà çóïèíêà — «²ãðîâà ãàëÿâèíà»  

	 Об’єднайтесь	у	три	танцювальні	гурти	 і	позмагайтеся,	
хто	кого	перетанцює.	

	 Увімкніть	 фонограму.	 За	 ритмом	 упізнайте	 танець	
і	створіть	свої	танцювальні	імпровізації.	Визначте	най-
кращого	танцюриста/найкращу	танцюристку	класу.

qk qq qq qq q34
>>
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     ÓÐÎÊ 68. ÕÓÄÎÆÍ² ÎÁÐÀÇÈ  
       Â ÌÈÑÒÅÖÒÂ²  

Âèðóøàéìî ó ìèñòåöüêó ïîäîðîæ, ÿêîþ ìè çà-
âåðøèìî öåé íàâ÷àëüíèé ð³ê. Íà òåáå ÷åêàº 
íå çâè÷àéíèé êîðàáëèê. 
Íà çóïèíêàõ òè çìîæåø ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ çíàííÿ.

Ïåðøà çóïèíêà — «Ãàëåðåÿ îáðàç³â»

 Розглянь	 творчі	 роботи.	 Які	 види	 мистецтв	 вони	 ілю-
струють?	Охарактеризуй	створені	митцями	художні	об-
рази. 

Äðóãà çóïèíêà — «Çíàâö³ ìèñòåöòâà» 

 Розглянь	 зображення.	 Назви′ 	 художні	 техніки,	 в	 яких	
виконано	ці	творчі	роботи.
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Òðåòÿ çóïèíêà — «Âèñòàâêîâà»  

 Влаштуй	разом	із	друзями	виставку	своїх	кращих	робіт.	
Проведи	з	виставки	репортаж	на	тему	«Художні	образи,	
створені	моїми	однокласниками».	

×åòâåðòà çóïèíêà — «Òâîð÷à»

 Виготов	декоративне	панно	на	тему	«Морські	мешкан-
ці».	Варіант	оформлення	та	матеріали	вибери	на	влас-
ний	розсуд.

3

1

4

2
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Ï³ñåííèé äîäàòîê

& ### 44 ‰ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
1. Ми на ро ди лись в У кра

Наспівно

œ œ Œ Œ
ї ні,- - - - - -

& ### ‰ jœ jœ jœ .jœ rœ jœ jœ
де сві тить сон це зо ло

œ Œ 
те,

‰ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
де квіт не на вес ні ка- - -- - - - -

& ### œ œ œ Œ Œ
ли на,

‰ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
в са ду че ре шень ка цві

.œ ‰ Œ ‰ jœ
те. Ми- -- - - -

& ### .. jœ jœ jœ jœ Jœ
jœ jœ jœ

лю бим на шу рід ну У кра

.œ œ œ œ ‰ jœ
ї ну – не- -- - - - -

& ### jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
хай ле тить по сві ту піс ня

œ Œ Œ ‰ jœ
ця, не- - - -

& ### jœ jœ jœ jœ Jœ
jœ jœ jœ

хай сло ва пта ши но ю по

.œ œ œ œ ‰ jœ
ли нуть й роз- - -- - --

& ### ..jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ Jœ
квіт нуть в на ших ду шах і сер

1.œ Œ Œ ‰ jœ "цях. Ми

2.œ Œ 
-цях.- - - -

МИ ЛЮБИМ НАШУ РІДНУ УКРАЇНУ
Слова і музика С. Май

Приспів:

& # 44 rœ rœ
1. Все по

Наспівно

jœ
jœ jœ rœ rœ .œ rœ rœ

хму ре, все сум не, і на- - - -

& # jœ
jœ jœ rœ# rœ .œ rœ rœ

дво рі дощ і де. Він зі

jœ
jœ jœ rœ rœ .œ rœ rœ

стрі хи ка по тить, не вщу- - - - - -

& # ..jœ
jœ jœ rœ# rœ .œ rœ rœ

ха є ні на мить. Тіль ки

jœ Jœ Jœ
rœ rœ .œ rœ rœ

чу ти: стук та стук, за вік- - - -

& # jœ Jœ Jœ
rœ rœ .œ rœ rœ

ном крап ли нок звук. Зран ку

jœ
jœ jœ rœ rœ .œ rœ rœ

до щик не ста вав... Хто ж йо- - - - - -

& # ..1.jœ
jœ jœ rœ rœ .œ rœ rœ

"го на ма лю вав? Тіль ки

2. jœ
jœ jœ rœ rœ .œ ‰

-го на ма лю вав?- - - - - - -

НАМАЛЬОВАНИЙ ДОЩ
Слова і музика  І. Танчака
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& # 44 rœ rœ
1. Все по

Наспівно

jœ
jœ jœ rœ rœ .œ rœ rœ

хму ре, все сум не, і на- - - -

& # jœ
jœ jœ rœ# rœ .œ rœ rœ

дво рі дощ і де. Він зі

jœ
jœ jœ rœ rœ .œ rœ rœ

стрі хи ка по тить, не вщу- - - - - -

& # ..jœ
jœ jœ rœ# rœ .œ rœ rœ

ха є ні на мить. Тіль ки

jœ Jœ Jœ
rœ rœ .œ rœ rœ

чу ти: стук та стук, за вік- - - -

& # jœ Jœ Jœ
rœ rœ .œ rœ rœ

ном крап ли нок звук. Зран ку

jœ
jœ jœ rœ rœ .œ rœ rœ

до щик не ста вав... Хто ж йо- - - - - -

& # ..1.jœ
jœ jœ rœ rœ .œ rœ rœ

"го на ма лю вав? Тіль ки

2. jœ
jœ jœ rœ rœ .œ ‰

-го на ма лю вав?- - - - - - -

НАМАЛЬОВАНИЙ ДОЩ
Слова і музика  І. Танчака

& b 44 jœ
1. За

Наспівно

jœ jœ jœ œ œ jœ
кін чив ся до щик рап

 œ ‰ jœ
то вий, ве- - - - - - -

& b jœ jœ jœ œ œ Jœ
сел ка бар ви ста за

 .œ jœ
гра ла. На

jœ œ jœ jœ œ jœ
ко шик тро янд пе люст- - - - - - - - -

& b  œ ‰ jœ
ко вих крап

jœ œ jœ
jœ œ jœ

лин ка о ста ння у

 .œ Jœœ
па ла. На- - - - - - -

& b Jœœ œœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ
ко шик тро янд пе люст

 œœ ‰ jœ
ко вих крап

jœ œ jœ
jœ œ jœ

лин ка о ста ння у- - - - -- - - - -

& b  œ Œ
па ла.

œ jœ œ ‰ Œ
Кап кап кап –

Приспів: jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
ди во виж ні зву ки!- -- - -- -

& b œ jœ œ ‰ Œ
Хап хап хап –

jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
візь ме мось за ру ки!

œ jœ œ ‰ Œ
Чап чап чап –- - -- - - -

& b Jœ Jœ Jœ
jœ œ œ

кро ки по ка лю жі.

œ jœ œ ‰ Œ
Ляп ляп ляп –

jœ jœ jœ jœ 
по спі шив хтось ду

 Œ Œ
же!- -- - - -- -

ЗВУКИ ПРИРОДИ
Слова  Б. Голод                                                                         Музика І. Білика
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& b 44 jœ
1. За

Наспівно

jœ jœ jœ œ œ jœ
кін чив ся до щик рап

 œ ‰ jœ
то вий, ве- - - - - - -

& b jœ jœ jœ œ œ Jœ
сел ка бар ви ста за

 .œ jœ
гра ла. На

jœ œ jœ jœ œ jœ
ко шик тро янд пе люст- - - - - - - - -

& b  œ ‰ jœ
ко вих крап

jœ œ jœ
jœ œ jœ

лин ка о ста ння у

 .œ Jœœ
па ла. На- - - - - - -

& b Jœœ œœ Jœœ Jœœ œœ Jœœ
ко шик тро янд пе люст

 œœ ‰ jœ
ко вих крап

jœ œ jœ
jœ œ jœ

лин ка о ста ння у- - - - -- - - - -

& b  œ Œ
па ла.

œ jœ œ ‰ Œ
Кап кап кап –

Приспів: jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
ди во виж ні зву ки!- -- - -- -

& b œ jœ œ ‰ Œ
Хап хап хап –

jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
візь ме мось за ру ки!

œ jœ œ ‰ Œ
Чап чап чап –- - -- - - -

& b Jœ Jœ Jœ
jœ œ œ

кро ки по ка лю жі.

œ jœ œ ‰ Œ
Ляп ляп ляп –

jœ jœ jœ jœ 
по спі шив хтось ду

 Œ Œ
же!- -- - - -- -

ЗВУКИ ПРИРОДИ
Слова  Б. Голод                                                                         Музика І. Білика

& b 44 rœ rœ
Нас ди

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ Jœ
тин ства світ каз ко вий знов у- - - -

& b jœ jœ jœ jœ# œ ‰ rœ rœn
гос ті кли че всіх по до

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
jœ Jœ

ріж ці ве сел ко вій, де лу- - - - - - - -

& b Jœ
jœ jœ jœ œ ‰ rœ Rœ

на є друж но сміх, де на

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
jœ Jœ

куль ках ко льо ро вих ли не- - - - - - -

& b Jœ Jœ jœ Jœ œ ‰ rœ rœ
в не бо діт во ра, бо кра

Jœ Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ jœ

ї на ця чу до ва– світ лю- - - - - - - -

& b jœ jœ# jœ jœ œ ‰ rœ rœ
бо ві і доб ра! Бо кра

Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ

ї на ця чу до ва– світ лю- - - - - - -

& b jœ jœ#
jœ jœ jœ ≈

rœ Jœ
jœ

бо ві і доб ра! Ди тин ства

jœ ≈ rœ Jœ
jœ jœ ≈ rœ jœ Jœ

світ, ча рів ний світ, це світ ро- - - - - - -

& b jœ jœ jœ jœ# jœ ≈ rœ jœ jœ
же вих доб рихмрій! Цедо зі

jœ ≈ rœ
jœ jœ jœ ≈

rœ jœ jœ
рок швид кий по літ, ві но чок- - - - - - -

& b ..Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ

со няч них на дій! Це світ доб

˙ Jœ
jœ Jœ jœ

ра, це літ ній- - - - -

& b ˙ jœ jœ jœ jœ

"

луг, це я, це

1.

Jœ Jœ
jœ jœ œ jœ

jœ
ти, мій най до ро жчий друг!- - -

& b ..˙ jœ jœ Jœ Jœ
Це світ до

1.

Jœ Jœ
jœ jœ œ œ

ти, мій най до ро жчий

2.

˙ jœ ‰ Œ
друг!- - -

Дитинства світÄÈÒÈÍÑÒÂÀ ÑÂ²Ò

Ñëîâà Í. Ïîãðåáíÿê                                             Ìóçèêà Î. ßíóøêåâè÷

Ïðèñï³â:

,

ñò³

1.
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& ## 44 jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
1. Ми – ве се лі ма ля ри,

Співуче

jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
що ран ко во ї по ри- - - - - - - -

& ## jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
роз ма лю єм рід ну зем лю

jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
у свят ко ві ко льо ри.- - - - - - - - -

& ## jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
На ші бар ви ча рів ні,

jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
на че іск ри за паль ні,- - - - - - - -

& ## jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
кож на бар ва, на че піс ня

jœ jœ jœ Jœ Jœ
jœ œ

у кра їн сько ї зем лі.- - - - - - - - -

& ## Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
Рай ду го ве селко,намдо

Приспів: œ œ 
по ма гай,

jœ jœ jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ
ко льо ри ве се лі ді тям- - - - - - - - - - - - -

& ## œ œ 
роз да вай.

jœ jœ jœ jœ œ jœ jœ
Бу де не бо си нє, ни

jœ jœ jœ jœ œ Œ
ви зо ло ті,- - - - - - - -

& ## jœ jœ jœ jœ œ œ
бу де в У кра ї ні

Œ Œ jœ jœ jœ jœ
ра діс но зав

œ Œ 
жди.- - - - - - -

БАРВИ РІДНОЇ ЗЕМЛІ
Слова  О. Вратарьова                                                     Музика О. Злотника

& b 44 rœ rœ
Нас ди

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ Jœ
тин ства світ каз ко вий знов у- - - -

& b jœ jœ jœ jœ# œ ‰ rœ rœn
гос ті кли че всіх по до

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
jœ Jœ

ріж ці ве сел ко вій, де лу- - - - - - - -

& b Jœ
jœ jœ jœ œ ‰ rœ Rœ

на є друж но сміх, де на

Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
jœ Jœ

куль ках ко льо ро вих ли не- - - - - - -

& b Jœ Jœ jœ Jœ œ ‰ rœ rœ
в не бо діт во ра, бо кра

Jœ Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ jœ

ї на ця чу до ва– світ лю- - - - - - - -

& b jœ jœ# jœ jœ œ ‰ rœ rœ
бо ві і доб ра! Бо кра

Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ

ї на ця чу до ва– світ лю- - - - - - -

& b jœ jœ#
jœ jœ jœ ≈

rœ Jœ
jœ

бо ві і доб ра! Ди тин ства

jœ ≈ rœ Jœ
jœ jœ ≈ rœ jœ Jœ

світ, ча рів ний світ, це світ ро- - - - - - -

& b jœ jœ jœ jœ# jœ ≈ rœ jœ jœ
же вих доб рихмрій! Цедо зі

jœ ≈ rœ
jœ jœ jœ ≈

rœ jœ jœ
рок швид кий по літ, ві но чок- - - - - - -

& b ..Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ

со няч них на дій! Це світ доб

˙ Jœ
jœ Jœ jœ

ра, це літ ній- - - - -

& b ˙ jœ jœ jœ jœ

"

луг, це я, це

1.

Jœ Jœ
jœ jœ œ jœ

jœ
ти, мій най до ро жчий друг!- - -

& b ..˙ jœ jœ Jœ Jœ
Це світ до

1.

Jœ Jœ
jœ jœ œ œ

ти, мій най до ро жчий

2.

˙ jœ ‰ Œ
друг!- - -

Дитинства світ

– æ
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& ## 42 ..jœ jœ jœ Jœ
1. Ой хо ди ла

Швидко

œ œ jœ jœ
дів чи на

jœ œ œ œ
бе реж ком,

jœ jœ jœ jœ
за га ня ла- - -- -- - - -

& ## œ jœ jœ
се лез ня

jœ jœ œ
ба тіж ком.

jœ jœ jœ jœ
За га ня ла

œ jœ jœ
се лез ня

jœ jœ œ
ба тіж ком.-- - --- - - - - -

ОЙ ХОДИЛА ДІВЧИНА БЕРЕЖКОМ
Українська народна пісня

& b 44 jœ
1. За

Помірно jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
вік на ми зи ма хо лод на

œ œ Œ ‰ jœ
зли ться, та- - - - - -

& b jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
див ний сон по стій но ба чу

 Œ ‰ jœ
я: ме

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ні у мо рі си ній ост рів- - - - - - - -

& b œ œ Œ ‰ jœ
сни ться – жи

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ве там мрі я со няч на мо- - - - - -

& b  ‰ jœ jœ jœ
я. Там зав жди

Приспів:

œ œ ‰ jœ jœ jœ
лі то, там зав жди

œ œ ‰ jœ jœ jœ
кві ти, там чи сте- - - - -

& b œ œ ‰ jœ jœ jœ
не бо, мор ськийпри

 ‰ jœ jœ jœ
бій, там ти хі

œ œ ‰ jœ jœ jœ
зо рі, не ма є- - - - - - -

& b œ œ ‰ jœ jœ jœ
го ря – це ост рів

œ œ ‰ jœ# jœ jœ
ща стя, це ост рів

œ Œ 
мрій.- - - -

ОСТРІВ МРІЙ

Слова і музика  Д. Пташинської

Ïðèñï³â:
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& bb 42 jœ Jœ Jœ Jœ
1. Ой си ва я

Наспівно

Rœ Rœ
rœ rœ jœ# jœ

та і зо зу лень ка.

.jœ rœ Jœ
jœ

Щед рий ве чір,

Приспів:

- - - - - - -

& bb .jœ rœ Jœ
jœ

доб рий ве чір,

.jœ rœ Jœ
jœ

доб рим лю дям

jœ jœ .jœ rœ
на здо ро в’я!- - - - - -

ОЙ СИВАЯ ТА І ЗОЗУЛЕНЬКА
Українська народна щедрівка

& 44 jœ jœ
1. Ко ли

Велично

.jœ rœ jœ jœ .jœ rœ jœ jœ
бу дуть пи та ти, ти

.jœ rœ jœ jœ œ jœ jœ
чий й звід кі ля,не шу- - - - - - -

& .jœ rœ jœ jœ .jœ rœ jœ jœ
кай на да рем не ти

 Œ jœ jœ
слів. Най до

.jœ rœ jœ jœ .jœ rœ jœ jœ
рож ча у сві ті ді- - - - - - --

& .jœ rœ jœ jœ œ jœ jœ
ста лась зем ля нам у

.jœ rœ jœ jœ .jœ# rœ jœ jœ
спа док від на ших бать- - - - -

&  Œ jœ jœ
ків. У кра

Приспів:

.jœ rœ jœ jœ .Jœ Rœ Jœ
jœ

ї но мо я, У кра

.jœ rœ  jœ jœ
ї но! Ти мо- - - -- - - -

& .jœ rœ jœ jœ .œ jœ
є ї ду ші ко

.jœ rœ  jœ jœ
ли ска! Не за

.jœ rœ jœ jœ .Jœ Rœ Jœ
jœ

бу ду те бе, У кра- - - -- - - - -

& .jœ rœ jœ jœ œ jœ jœ
ї но мо я, чи да

.jœ rœ jœ jœ .jœ rœ jœ jœ
ле ко я бу ду, чи

.jœ rœ  Œ
близь ко.- -- - - -

УКРАЇНО МОЯ
Слова і музика  З. Красуляк
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& b 44
Романтично

jœ
1. Ма

œ œ œ œ œ œ
3 3

ту ся на вчи ла нас

œ œ œ œ œ œ
3 3

піс ню спі ва ти, у- - - - - - -

& b œ œ œ œ œ œ
3 3

по лі ран ко ву стрі

œ œ œ .œ jœ
3 3

ча ти зо рю. Ма

œ œ œ œ œ œ
3 3

ту ся на вчи ла лю- - - - - - - - - - -

& b œ œ œ œ œ œ
3 3

дей ша ну ва ти і

œ œ œ œ œ œ
3 3

вір но лю би ти Вкра
œ# œ œ .œ jœ

3 3

ї ну сво ю. Ма- - - - - - - - - -

& b œ œ œ œ œ œ
3 3

ту ся на вчи ла лю

œ œ œ œ œ œ
3 3

дей ша ну ва ти і

œ œ œ œ œ œ
3 3

вір но лю би ти Вкра- - - - - - - - - - -

& b œ# œ œ œ jœœ
Приспів:jœœ

3

ї ну сво ю.Там чер

jœœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœ jœœ
во на ка ли на,мов свя

jœœ jœœ jœœ œœ ‰ jœœ# jœœ
тий о бе ріг, спо ри- - - - - - - -- - -

& b jœœ jœœ jœœ# œœ jœœ jœœ jœœ
ше ва сте жи напри ве

jœœ jœœ jœœ œœ ‰ jœœ jœœ
де на по ріг. Там ма

jœœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœ jœœ
ту ся спі ва ла ко лис- - -- - - - - - -- -

& b jœœ jœœ jœœ œœ ‰ jœœ jœœ
ко ві піс ні, на доб

jœœ jœœ jœœ œœ jœœ jœœ jœœ
ро да ру ва ла ви ши

jœœ#
jœœ jœœ œœ ‰ Œ

ван ку ме ні.- -- -- - - - - -

ЧЕРВОНА КАЛИНА
Слова і музика  Н. Май

& b 42 jœ
jœ jœ# jœ

1. Ой за грай те,

Весело jœ œ œ jœ jœ
ду да ри ки,

jœ jœ jœ jœ
мо ло ді гу

œ jœ ‰
цу ли,- - - - -- - - -

& b jœ
jœ jœ# jœ

так, щоб та нець

jœ œ œ jœ jœ
у ви ва нець

jœ jœ jœ jœ
по ло ни ни

œ œ
чу ли!- - - - -- - - -

ОЙ ЗАГРАЙТЕ, ДУДАРИКИ
  Українська народна пісня
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& b 42 jœ
jœ jœ# jœ

1. Ой за грай те,

Весело jœ œ œ jœ jœ
ду да ри ки,

jœ jœ jœ jœ
мо ло ді гу

œ jœ ‰
цу ли,- - - - -- - - -

& b jœ
jœ jœ# jœ

так, щоб та нець

jœ œ œ jœ jœ
у ви ва нець

jœ jœ jœ jœ
по ло ни ни

œ œ
чу ли!- - - - -- - - -

ОЙ ЗАГРАЙТЕ, ДУДАРИКИ
  Українська народна пісня

& b 812 œ jœ œ jœ œœ jœœ œœ jœœ
1. При ле ті ла вес ня но чка

Лірично

œœ# jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ jœœ
у бар ви сто му ві но чку,- - - - - - - - - - -

& b œœ jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ# jœ
ста ли пташ ки ще бе та ти,

œ jœ œ jœ# œ jœœ œœ jœœ#
нас до тан цю за кли ка ти.- - - - - - - - -

& b œœ jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ# jœ
Ста ли пташ ки ще бе та ти,

œ jœ œ jœ# œ jœ œ jœ
нас до тан цю за кли ка ти.- - - - - -- - -

ПРИЛЕТІЛА ВЕСНЯНОЧКА
Слова і музика  А. Салогуба

& bbb 44œ jœ œ .œ
1. Роз ле ті лась

Помірно

œ jœ œ œ ‰
на ша піс ня

œ jœ .œ œ
на пта ши но- - - - - - - -

& bbb œ œ œ Œ
му кри лі.

œ jœ œ .œ
Ро зі йшла ся

œ jœ œ œ ‰
у кра їн ська- - - - - - -

& bbb œ jœ œ .œ
ви шиван ка

œ œ Jœ ‰ œ
по Зем лі. Бо

œœ Jœœ
jœœ œœ œœ

на ша ро ди на- - - - - - -

& bbb œœ jœœ jœœ œœ œœ
там, де ка ли на,

œœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ
там, де спі ван ки со ло

w
в’я.- - - - - -

& bbb œœ Jœœ
jœœ œœ jœœ jœœ

На ша ро ди на – то

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœ
є У кра ї на,- - - - - -

& bbb œ jœœ jœœ jœœ jœœ
jœœn

jœœn
слав на пра от ча я зем

˙̇ Ó
ля!- - - - -

НАША РОДИНА
Слова і музика Н. Май

Приспів:
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& # 44 œœ œœ œœ jœœ jœœ
1. День но вий по сміх

Весело jœœ œœ jœœ 
нув ся зо рі,

œœ œœ œœ jœœ jœœ
по спі ша ють у- - - - - - - -

& # jœœ œœ jœœ# 
клас шко ля рі.

œœ œœ œœ œœ
Щи ре сло во,

jœœ œœ jœœ 
ра діс ний сміх- - - - - -

& # œœ œœ œœ jœœ jœœ#
нас єд на ють у

 ‰ jœœ jœœ jœœ
сіх. І на ша

Приспів:

Jœœ .œ ‰ jœ jœœ jœœ
друж ба, най кра ща- - - - - - -

& # jœœ .œ ‰ jœ jœ jœœ
друж ба, шкіль на я

jœœ .œ# ‰ jœ .jœ rœ
друж ба міц на, як

 ‰ jœœ jœœ jœœ
сталь. І на ша- - - - - -

& #
Jœœ .œ ‰ jœ ..jœœ

rœœ
піс ня, дзвін ка і

jœœ .œ ‰ jœ jœ jœœ
віль на, лег ка і

jœœ .œ# ‰ jœœ jœœ jœœ
силь на ле тить у

 Œ Œ
даль.- - - - - -

НАША ПІСНЯ
Слова і музика  І. Танчака

& #### 44 œ œ jœ jœ Œ
1. Свя то, свя то

Наспівно jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
за ві та ло в ха ту –- - - - - -

& #### jœ jœ jœ Jœ jœ jœ Œ
бу дем свят ку ва ти

jœ jœ jœ jœ œ Œ
ра зом ти і я.- - - - -

& #### œ œ jœ jœ Œ
Свя то, свя то –

jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
тут го стей ба га то,- - - - -

& #### jœ jœ jœ Jœ jœ jœ Œ
бу де мо ві та ти

jœ jœ jœ jœ œ œ
ра зом ти і я. Ві- - - - - -

& #### œ jœ jœ œ jœ jœ
та єм! Ві та єм! Тан

jœ jœ jœ Jœ œ jœ jœ
цю єм і спі ва єм! Здо- - - - - - - -

& #### jœ jœ jœ Jœ œ jœ jœ
ро в’я Вам ба жа єм на

jœ jœ jœ jœ œ œ
мно гі ї лі та! Ві- - - - -- -

& #### œ jœ jœ œ jœ jœ
та єм! Ві та єм! Со

jœ jœ jœ Jœ œ jœ jœ
лод ке по люб ля єм! І- - - -- - - -

& #### jœ jœ jœ Jœ œ jœ jœ
Вам та кож ба жа єм со

jœ jœ jœ jœ œ Œ
лод ко го жи ття!- - -- - - -

ВІТАЄМ!
Слова і музика Н. Савка

Приспів:

& bbb 44œ jœ œ .œ
1. Роз ле ті лась

Помірно

œ jœ œ œ ‰
на ша піс ня

œ jœ .œ œ
на пта ши но- - - - - - - -

& bbb œ œ œ Œ
му кри лі.

œ jœ œ .œ
Ро зі йшла ся

œ jœ œ œ ‰
у кра їн ська- - - - - - -

& bbb œ jœ œ .œ
ви шиван ка

œ œ Jœ ‰ œ
по Зем лі. Бо

œœ Jœœ
jœœ œœ œœ

на ша ро ди на- - - - - - -

& bbb œœ jœœ jœœ œœ œœ
там, де ка ли на,

œœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ jœœ
там, де спі ван ки со ло

w
в’я.- - - - - -

& bbb œœ Jœœ
jœœ œœ jœœ jœœ

На ша ро ди на – то

jœœ jœœ jœœ jœœ œœ œœ
є У кра ї на,- - - - - -

& bbb œ jœœ jœœ jœœ jœœ
jœœn

jœœn
слав на пра от ча я зем

˙̇ Ó
ля!- - - - -

НАША РОДИНА
Слова і музика Н. Май

Приспів:



155

& #### 44 œ œ jœ jœ Œ
1. Свя то, свя то

Наспівно jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
за ві та ло в ха ту –- - - - - -

& #### jœ jœ jœ Jœ jœ jœ Œ
бу дем свят ку ва ти

jœ jœ jœ jœ œ Œ
ра зом ти і я.- - - - -

& #### œ œ jœ jœ Œ
Свя то, свя то –

jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
тут го стей ба га то,- - - - -

& #### jœ jœ jœ Jœ jœ jœ Œ
бу де мо ві та ти

jœ jœ jœ jœ œ œ
ра зом ти і я. Ві- - - - - -

& #### œ jœ jœ œ jœ jœ
та єм! Ві та єм! Тан

jœ jœ jœ Jœ œ jœ jœ
цю єм і спі ва єм! Здо- - - - - - - -

& #### jœ jœ jœ Jœ œ jœ jœ
ро в’я Вам ба жа єм на

jœ jœ jœ jœ œ œ
мно гі ї лі та! Ві- - - - -- -

& #### œ jœ jœ œ jœ jœ
та єм! Ві та єм! Со

jœ jœ jœ Jœ œ jœ jœ
лод ке по люб ля єм! І- - - -- - - -

& #### jœ jœ jœ Jœ œ jœ jœ
Вам та кож ба жа єм со

jœ jœ jœ jœ œ Œ
лод ко го жи ття!- - -- - - -

ВІТАЄМ!
Слова і музика Н. Савка

Приспів:

& bbb 44 jœ
jœ jœ jœ jœ

jœ jœ jœ
1. Ми зро ста є мо ща сли ві

Лірично

.œ jœ jœ jœ œ
на сво їй зем лі,- - - - - - -

& bbb jœ jœ jœn jœ jœ jœ jœ jœ
нам кра ї ни кра си ві ше

jœ jœ jœ jœ œ Œ
в сві ті не знай ти.- - - - - --

& bbb jœ Jœ
jœ jœ jœ Jœ

jœ jœ
Ра нок со няч ний да ру є

.œ jœ 
но вий день,- -- - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
за спі ва є мо кра ї ні

.œ jœ œ
jœ Jœ

ми пі сень! Бар він

Приспів:

- - -- - -- - -

& bbb œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ко ва кра ї на, рід на

jœ jœ jœ jœ jœ œ ‰
сер цю У кра ї на,-- -- - - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
бар ва ми яс кра ви ми

jœ jœ jœ jœ œ jœ Jœ
вкри ла ся зем ля! Це вер-- - -- - - - -

& bbb œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ба і ка ли на, рід на

jœ jœ jœ jœ jœ œ ‰
бать ків ська ха ти на,- - -- - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
го ри, рі ки і про сто рі

jœ jœ jœ jœ œ Œ
зо ло ті по ля!- -- - - - -

БАРВІНКОВА КРАЇНА

Слова і музика А. Салогуба
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& b 44 jœ jœ œ jœ jœ jœ jœ
1. Дні та кі чу до ві

Помірно

œ œ œ œ
ми че ка ли,- - - - -

& b jœ jœ œ jœ jœ jœ jœ
швид ше їх на бли зи

œ œ œ œ
ти ба жа ли,

jœ Jœ œ Jœ jœ Jœ Jœ
і на реш ті мрі ї- - - - - - - - -

& b œ œ œ œ
всі збу ли ся,

œ jœ Jœ œ jœ jœ
бо ка ні ку ли

˙ jœ jœ jœ jœ
роз по ча- - - - - - - -

& b œ œ Œ ‰ jœ
ли ся! Нам

jœ jœ jœ Jœ œ œ
су му ва ти ні ко

.˙ ‰ jœ
ли, бо- - - - - -

& b jœ jœ jœ jœ œ œ
вже при йшли ка ні ку

.˙ ‰ jœ
ли. Ка

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ні ку ли, ка ні ку ли чу- - - - - - - - - - -

& b Jœ Jœ Jœ
jœ jœ œ jœ

до ві, за гад ко ві! Ка

jœ jœ jœ Jœ œ œ
ні ку ли, ка ні ку

˙ Ó
ли!- - - - - - - - - -

КАНІКУЛИ
Слова Л. Ратич Музика А. Олєйнікової

Приспів:

& bbb 44 jœ
jœ jœ jœ jœ

jœ jœ jœ
1. Ми зро ста є мо ща сли ві

Лірично

.œ jœ jœ jœ œ
на сво їй зем лі,- - - - - - -

& bbb jœ jœ jœn jœ jœ jœ jœ jœ
нам кра ї ни кра си ві ше

jœ jœ jœ jœ œ Œ
в сві ті не знай ти.- - - - - --

& bbb jœ Jœ
jœ jœ jœ Jœ

jœ jœ
Ра нок со няч ний да ру є

.œ jœ 
но вий день,- -- - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
за спі ва є мо кра ї ні

.œ jœ œ
jœ Jœ

ми пі сень! Бар він

Приспів:

- - -- - -- - -

& bbb œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ко ва кра ї на, рід на

jœ jœ jœ jœ jœ œ ‰
сер цю У кра ї на,-- -- - - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
бар ва ми яс кра ви ми

jœ jœ jœ jœ œ jœ Jœ
вкри ла ся зем ля! Це вер-- - -- - - - -

& bbb œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ба і ка ли на, рід на

jœ jœ jœ jœ jœ œ ‰
бать ків ська ха ти на,- - -- - - -

& bbb jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
го ри, рі ки і про сто рі

jœ jœ jœ jœ œ Œ
зо ло ті по ля!- -- - - - -

БАРВІНКОВА КРАЇНА

Слова і музика А. Салогуба
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& b 44 jœ jœ œ jœ jœ jœ jœ
1. Дні та кі чу до ві

Помірно

œ œ œ œ
ми че ка ли,- - - - -

& b jœ jœ œ jœ jœ jœ jœ
швид ше їх на бли зи

œ œ œ œ
ти ба жа ли,

jœ Jœ œ Jœ jœ Jœ Jœ
і на реш ті мрі ї- - - - - - - - -

& b œ œ œ œ
всі збу ли ся,

œ jœ Jœ œ jœ jœ
бо ка ні ку ли

˙ jœ jœ jœ jœ
роз по ча- - - - - - - -

& b œ œ Œ ‰ jœ
ли ся! Нам

jœ jœ jœ Jœ œ œ
су му ва ти ні ко

.˙ ‰ jœ
ли, бо- - - - - -

& b jœ jœ jœ jœ œ œ
вже при йшли ка ні ку

.˙ ‰ jœ
ли. Ка

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ні ку ли, ка ні ку ли чу- - - - - - - - - - -

& b Jœ Jœ Jœ
jœ jœ œ jœ

до ві, за гад ко ві! Ка

jœ jœ jœ Jœ œ œ
ні ку ли, ка ні ку

˙ Ó
ли!- - - - - - - - - -

КАНІКУЛИ
Слова Л. Ратич Музика А. Олєйнікової

Приспів:
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