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Любі друзі!

Цьогоріч ми з вами знову помандруємо до Країни мис-
тецтв, а сторінки підручника слугуватимуть нам дорого-
вказом.

Під час подорожі ви відкриєте для себе надзвичайно ба-
гату палітру мистецьких жанрів, будете насолоджуватися 
кращими творами славетних українських та зарубіжних 
митців і мисткинь, а також отримаєте нагоду розвинути 
власний художній смак, підвищити культуру сприйняття 
музичних та візуальних образів, засвоїти спеціальну тер-
мінологію і з успіхом використовувати її для аналізу чи  
колективних обговорень мистецьких явищ. На вас чекає 
знайомство із  традиційними й новаторськими мистецьки-
ми школами України і світу, калейдоскоп емоцій та вра-
жень. А ще перед вами відкриється чимало можливостей 
для розвитку здібностей і вдосконалення своїх умінь у різ-
номанітній художньо-творчій діяльності: музикуванні, спі-
ві, малюванні, ліпленні, хореографії, театралізації тощо. 

Бажаю вам приємних зустрічей із прекрасним! 
 

Авторка

Умовні позначення

 — виконай завдання 

 —  послухай музику,  
переглянь відео 

 — заспівай пісню 

 — хвилинка творчості 

 — ігровий майданчик

  — попрацюйте в парах, 
    групах

 —  завдання підвищеної 
складності

 —  підсумовуємо вивчене



   Пригадай, у чому полягає особливість музичного мистецтва. 
Яку роль воно відіграє в житті людини? 

Музичне мистецтво володіє унікальною властивістю: 
за допомогою звуків воно доносить до слухачів думки та 
почуття композиторів, утілені в художніх образах. А як 
визначити, у якому жанрі написано твір? 

У кожній сфері художньої діяльності людини класи-
фікацію за жанрами здійснюють залежно від специфіки 
того чи іншого виду мистецтва. Наприклад, портретний 
жанр, пейзаж, натюрморт виділяють тільки в образо-
творчому мистецтві; етюд, пісня, романс, п’єса притаман-
ні літературі, музиці й театру, а симфонія, соната, увер-
тюра, арія, кантата, ораторія, хор — лише музиці. 

Жанри відрізняються один від одного особливостями змі-
сту і форми, що зумовлено різними життєвими й культур-
ними цілями. Наприклад, марш: його ритм, темп, мелодика 
та інші засоби виразності ідеально пристосовані до кроку. 

Узагалі, музикознавці вважають марш, пісню і танець 
первинними жанрами, на основі яких у процесі розвитку 
музичного мистецтва виникали і продовжують виникати 
нові, доповнюючи багатоманітну жанрову палітру. 

 Відеоролик «Палітра жанрів музичного мистецтва».

   Поділися своїми враженнями від перегляду. Що було тобі відо-
ме, а що стало для тебе відкриттям?

ТТемаема І. ШЛЯХАМИ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА  І. ШЛЯХАМИ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
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Урок 1. У КОЛІ МИСТЕЦТВ

  Музичний жанр (франц. genre — рід, вид, тип, мане-
ра) — багатозначне поняття, що характеризує розподіл 
музичної творчості за родами та видами. 

Музичні жанри класифікують за їхнім походженням, 
умовами виконання, сприймання або за іншими ознака-
ми (змістом, структурою, засобами виразності, складом 
виконавців тощо). 



 Р. Гриньків. Елегія для бандури.

   Які художні образи постають у твоїй уяві? Які 
почуття тебе охоплюють, коли звучить народ-
ний інструмент, що є символом України?

   Дізнайся більше про творчість сучасного укра-
їнського композитора та виконавця, народно-
го артиста України Р. Гриньківа, скориставшись власним 
ґаджетом.

    Об'єднайтесь у пари і заграйте на онлайн-бандурі, намагаю-
чись створити власну елегію. Для цього перейдіть за покли-
канням https://bandura.ukrzen.in.ua/ або завантажте на свій 
смартфон застосунок https://bandura.app/

Цього навчального року наша мистецька мандрівка 
відбуватиметься в два етапи: спочатку — шляхами рідної 
України, а тоді — просторами зарубіжжя. Під час подоро-
жі ти працюватимеш над двома творчими проєктами, які 
після завершення зможеш презентувати своїм друзям.
  Розглянь карту-схему. Вислови припущення, про що ти дізна-
єшся на кожній станції. 

Мандрівна карта Країною музичного мистецтва

Тема 1. Шляхами українського мистецтва
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1ñòà í ö³ÿ

5ñòà í ö³ÿ

2ñòà í ö³ÿ

3ñòà í ö³ÿ

4ñòà í ö³ÿ

Жанри камерно-інстру-
ментальної музики

  Жанри камерно-
вокальної музики

Жанри симфо- 
нічної музики

  Жанри хореографії, 
кіно, мультиплікації

  Жанри  
хорової музики

Елегія — вокальний чи інструмен-
тальний твір задумливого, сумного ха-
рактеру.
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У мистецькій подорожі тобі знадобиться власний ґа-
джет для збереження аудіо-, фото- й відеоматеріалів, 
диктофон для запису твоїх досягнень у пісенній творчос-
ті та музикуванні, записник для мистецького словничка.    

  Розучуємо пісню «Рідна Вкраїно моя» (слова і музика Н. Май). 

1. Ой у садочку біла калина, 
І соловейко пісню співа. 
Хай розцвітає ненька Вкраїна — 
Ми промовляєм щиро слова: 

 Приспів: 
Нехай в твоїм серці квіти цвітуть 
І колосяться поля, 
Нехай всі печалі тебе обминуть,
Рідна Вкраїно моя! 

2. Падають роси в трави шовкові, 
Світяться з неба зірки золоті. 
Тиха молитва, щира розмова — 
Боже, Вкраїну від бід захисти! 

 Приспів  (тричі).

   Гра «Імпровізація». 
   Створи пластичну імпровізацію до пісні, намагаючись рухами 
тіла передати настрій, який вона створює.

   Виконай малюнок-колаж, зобразивши свої улюблені пісні та 
музичні твори. Продемонструй цю роботу друзям і попроси їх 
розгадати, що саме тобі подобається. 

    Що називають музичним жанром? 
    Які жанри музикознавці вважають первинними?
  На яких станціях ми будемо ознайомлюватись із музичним 

мистецтвом України та зарубіжжя? 
  Пригадай, що ти знаєш про бандуру.

  Дізнайся з додаткових джерел, у яких іще країнах популярна  
бандура. З’ясуй, хто з видатних виконавців гри на бандурі про-
славив Україну на весь світ. 



  Які види візуальних мистецтв ти знаєш? Пригадай, які засоби 
виразності притаманні кожному з них.

    Разом із сусідом/сусідкою по парті розгляньте ілюстрації. Обго-
воріть, які види образотворчого мистецтва на них зображено.

Ти вже знаєш, що кожен вид візуальних мистецтв від-
творює дійсність у зримих образах, використовуючи свою 
неповторну мову, способи зображення та засоби вираз-
ності. Окрім цього, твори графіки, живопису, скульптури, 
декоративно-ужиткового мистецтва, фотомистецтва поді-
ляють за жанрами. Слово «жанр», як тобі відомо з уроку 
музичного мистецтва, запозичене із французької мови й 
означає «вид», «рід».
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Урок 2. У КОЛІ МИСТЕЦТВ

І. Гончар.  
Іван Гонта

О. Онищак.  
Місто Лева

Г. Якутович.  
Портрет Марії Іллюк

О. Пілюгіна.  
Гобелен «Квітуча родина»

О. Божко.  
Зйомки кліпу «ДахаБраха» 



  Відеоролик «Палітра жанрів образотворчого мистецтва».

  Що нового ти дізнався/дізналася про жанри мистецтва? Що 
характерне для кожного жанру?

Художній твір, сюжетом якого є зображення при-
роди, — це пейзаж, людини — це портрет, сюжетів мину- 
лого — історичний, тварин — анімалістичний, предме-
тів — натюрморт, сцен повсякденного життя — побуто-
вий, мотивів бойових дій — батальний, героїв міфів та ле-
генд — міфологічний, релігійних мотивів — релігійний.
  Переглянь ілюстрації на c. 7 іще раз. Жанри яких творів можна 
легко розпізнати? Назви їх. 

Цього навчального року на тебе чекає незабутня подо-
рож Країною образотворчого мистецтва України й зару-
біжжя. Ти ознайомишся із творами митців та мисткинь, 
які працювали в різних жанрах образотворчого мисте-
цтва і створили незабутню палітру художніх образів, ві-
домих в усьому світі.
  Розглянь карту-схему. Поміркуй, про що ти дізнаєшся на кож-
ній станції.

Мандрівна карта Країною образотворчого мистецтва

Жанр в образотворчому мистецтві визначають 
за темою, змістом, характером, формою зображеного  
в творі.

1ñòà í ö³ÿ

3ñòà í ö³ÿ

2ñòà í ö³ÿ 4ñòà í ö³ÿ

5ñòà í ö³ÿ

  Пейзажний  
жанр

Жанр  
натюрморту

    Портретний 
жанр

Анімалістичний 
жанр

Побутовий, історичний,    
батальний та інші жанри
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У цій подорожі тобі знадобиться записник для фіксу-
вання мистецьких понять і художніх вражень, альбом 
для замальовок та власних творчих робіт, ґаджет для 
збереження фото- й відеоматеріалів, застосунки для ство-
рення та перегляду відеороликів тощо.  

Роззирнися довкола — і твій погляд обов’язково зупи-
ниться на вивісці, плакаті, афіші чи бігборді. Усе це — 
приклади шрифтових композицій, тобто гармонійного 
поєднання тексту з графічними об’єктами: малюнками, 
елементами орнаменту чи декору тощо.

Шрифти відрізняються один від одного за висотою і 
шириною літер, художніми характеристиками. Створю-
ють шрифти і шрифтові композиції художники-графі-
ки. Іноді форми літер викликають у митця чи мисткині 
певні асоціації, і тоді з’являються незвичайні мальовані  
букви-образи.

Літери-образи, створені В. Чипурко 

Шрифтові композиції надзвичайно популярні в інтер-
неті. Зокрема, в соціальних мережах завдяки різнома-
нітним шрифтам значна частина українців демонструє 
своє ставлення до подій сьогодення та висловлює любов 
до Батьківщини.

Шрифт — особливий вид графічного мистецтва;  
набір літер алфавіту, цифр і знаків, що мають певну 
закономірність побудови і єдиний стиль.

Тема 1. Шляхами українського мистецтва



3

2

1

   Створи шрифтову композицію «Я люблю Україну». Техніка ви-
конання — маркери або фломастери.

   Для втілення задуму тобі знадобляться лише два кольори —
символи України: жовтий та блакитний. Продумай сюжет ком-
позиції, розташування малюнка і тексту, обери шрифт. Нама-
люй олівцем ескіз, а тоді заверши роботу в кольорі. 

    Як визначити жанр в образотворчому мистецтві?
  Назви декілька жанрів і скажи, що для них характерно.
   Поміркуй, чи вдалося тобі передати свою любов до України 

завдяки поєднанню кольорів у своїй композиції.
  Продемонструй власну роботу друзям та переглянь їхні ком-

позиції. Поділіться враженнями від перегляду. Влаштуйте 
спільну виставку своїх робіт.

  Знайди в інтернет-джерелах зразки декоративних шрифтів і 
збережи на своєму ґаджеті ті, що найбільше тобі сподобалися. 
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  Яку музику ти слухаєш на дозвіллі частіше: вокальну чи інстру-
ментальну? Чому?    

Ти вже знаєш, що музичні твори за способом виконання 
поділяють на вокальні та інструментальні. Відповідно 
до цього поділу розрізняють чотири види музичного мис-
тецтва, які, у свою чергу, охоплюють певне коло жанрів. 

    Разом із сусідом/сусідкою по парті розгляньте схему. Обгово-
ріть, які жанри вам були відомі, а про які ви дізналися вперше. 
Поміркуйте, хто виконує музику того чи іншого жанру. 

Жанри музичного мистецтва

Варто зазначити, що деякі жанри водночас можуть на-
лежати до різних видів музичного мистецтва. Зокрема, 
пісня та гімн звучать не лише в сольному чи ансамбле-
вому, а й у хоровому виконанні; романс визначають і як 
камерний твір, і як інструментальну п’єсу наспівного 
характеру, а рапсодію відносять і до камерно-інструмен-
тальної, і до симфонічної музики.

  М. Лисенко. Пісня без слів: опус 10 №1 (п'єса для фортепіано).
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Урок 3. ПАЛІТРА ЖАНРІВ МИСТЕЦТВА

Камерно- 
інструментальна 

музика

Прелюдія,  
ноктюрн, 

рондо, варіації, 
етюд, соната, 

рапсодія, 
скерцо

Пісня, 
гімн,  

романс

Увертюра,  
концерт,  

симфонія, 
симфонічна 

поема, 
симфонічна 

сюїта 

Хор,
кантата, 
ораторія, 
літургія, 

меса, 
хорал, 

реквієм  

Камерно- 
вокальна 
музика

Симфонічна 
музика

Хорова 
музика

Інструментальні жанриВокальні жанри



  Розкажи про свої враження від прослуханого твору. До якого 
жанру він належить? Добери слова, якими можна описати харак-
тер мелодії п’єси.

Микола Лисенко — засновник укра-
їнської класичної музики. Саме він пер-
шим сформував і збагатив майже всі 
наявні у вітчизняній музиці жанри. 
Основний його внесок у національну 
культуру становить збирання скарбів 
народної музики, дослідження й опра-
цювання їх, а згодом — повернення на-

родові у вишуканій мистецькій оправі та створення 
національної музичної професійної мови.

  Виконуємо пісню «Рідна Вкраїно моя» (слова і музика Н. Май).
  Заспівай пісню під фонограму разом із друзями. Спробуйте ру-
хатися в ритмі музики, намагаючись передати мімікою її зміст.  

  Прочитай вірш. Придумай мелодію і заспівай свою пісню дру-
зям. Попроси їх створити ритмічний супровід на маракасах. 

Зацвітає калина,
Зеленіє ліщина,
Степом котиться диво-луна.
Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, одна!

                                     Анатолій Камінчук
   Назви жанри вокальної та інструментальної музики.  
   Які жанри водночас можуть належати до різних видів музич-

ного мистецтва?
    Що нового ти дізнався/дізналася про творчість М. Лисенка?

   Знайди в додаткових джерелах інформацію про те, хто ще з укра-
їнських композиторів писав пісні без слів. 
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П’єса (франц. piеce — шматок) — невеликий за обся-
гом сольний або ансамблевий завершений музичний 
твір. 



  Розглянь схему. Які жанри образотворчого мистецтва найбіль-
ше тобі подобаються? Поясни, чому.

Жанри образотворчого мистецтва

  Об’єднайтесь у пари й розгляньте ілюстрації. Скільки видів 
мистецтва тут представлено? А скільки жанрів? Назвіть їх, ар-
гументуючи власну думку.  
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Урок 4. ПАЛІТРА ЖАНРІВ МИСТЕЦТВА

Портрет

Натюрморт

Пейзаж

Анімалістичний

Батальний

Історичний Міфологічний

Релігійний Побутовий

Н. Сомко.  
Бій під Конотопом

C. Світославський.  
Воли на ниві

М. Пимоненко.  
Сінокіс

Ікона  
«Св. Юрій Змієборець». 
с. Станиля, Львівщина 

В. Жмак. 
Соняхи



Ти вже знаєш, що існує чимало незвичайних технік ма-
лювання, адже з деякими з них ми ознайомлювалися у 
попередніх класах. Сьогодні ж відкриємо разом станцію 
творчості «Малюємо по-новому». 

  Відеоролик «Ниткографія. Малювання нитками (ниткопис)».

Поради від майстрині: для створення малюнка в цій 
техніці необхідні вовняні нитки, папір та гуаш.

Кілька ниток треба занурити в гуаш різних кольорів, 
скрутити їх у петельки, покласти на аркуш і накрити ін-
шим аркушем так, щоби хвостики кожної нитки виступа-
ли за край. Тоді потрібно акуратно витягнути нитки, при-
тримуючи верхній аркуш рукою. 

Найголовніше — увімкнути свою фантазію, аби розпіз-
нати, на що схожі отримані зображення. А далі за допо-
могою фарб чи фломастера треба завершити малюнок.

   Візьми до уваги поради майстрині та виконай творчу асоціа-
тивну роботу «Моя фантазія» в техніці ниткографії. Кольори 
фарб та кількість ниток обери на власний розсуд.  

    Про яку нову техніку малювання ти дізнався/дізналася на уроці?
    Переглянь малюнки-фантазії друзів. Улаштуйте спільну ви-

ставку своїх робіт. 

  Скористайся власним ґаджетом і дізнайся, які ще існують різ-
новиди техніки ниткографії.
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  Пригадай, що тобі відомо про вокальну музику. Який вокаль-
ний жанр є найпоширенішим?  

Розпочнемо нашу мистецьку подорож із камерно-
вокаль них жанрів. 

Такі твори виконують невеликим складом вокалістів 
(сольно, дуетом чи ансамблем) у невеликих приміщеннях.

Тобі, звичайно, відомо, що найпоширенішим жанром 
вокальної музики є пісня.

Пісні поділяють на народні (автори яких невідомі) та 
професійні (створені композиторами й поетами). 

Обидва різновиди пісні тісно пов’язані між собою. Про-
фесійні пісні часто здобувають настільки широку попу-
лярність, що їх починають вважати народними, а народні 
пісні, навпаки, слугують основою для авторських пісень.

Українські народні пісні — це фольклорні твори, які 
зберігаються в народній пам’яті та передаються з уст в уста.

Нам відомі лише деякі імена першотворців: це Мару-
ся Чурай — авторка пісень «Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечорниці» і «Засвіт встали козаченьки» та козак Семен 
Климовський — автор пісні «Їхав козак за Дунай».

Узагалі, в Україні складено понад п’ять тисяч пісень. 
За своїм значенням у житті народу, за тематикою, сюже-
том і музичними властивостями народну пісню поділя-
ють на безліч різноманітних жанрів.

    Об'єднайтесь у групи і розгляньте таблицю (с.16). Пригадай-
те, що вам відомо про пісні кожного жанру та про що вони 

розповідають.
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Урок 5. ВІД НАРОДНОГО ДО СУЧАСНОГО

РомансПісня Гімн

Камерно-вокальні жанри

Пісня — жанр вокальної музики, словесно-музич-
ний твір, призначений для співу.   



Палітра жанрів української народної пісні

Обрядові 
пісні

Календарно-обрядові
Колядки, щедрівки; веснянки, гаївки;  

купальські, жниварські тощо
Родинно-обрядові

Весільні, родильні, поховальні (голосіння)

Необрядова 
лірика

Родинно-побутові пісні
Дитячі, колискові, пісні про родинне життя

Пісні про кохання

Пісенна  
епіка Історичні пісні, думи, балади

Соціально- 
побутові пісні

Козацькі, чумацькі, кріпацькі, бурлацькі,  
наймитські та заробітчанські,  

рекрутські та солдатські

Жартівливі  
і танцювальні 

пісні 
Коломийки, частівки і т. п.

  Які жанри народних пісень подобаються тобі найбільше? Чому?  

  Калейдоскоп жниварських народних пісень (у виконанні фольк-
лорного гурту «Древо»). 

  Які особливості жниварських пісень ти можеш назвати? Чому 
вони належать до календарно-обрядових? 

Чимало українських народних пі-
сень поширилось і збереглося завдя-
ки творчості бандуристів, кобзарів, 
лірників. 

  Українська народна пісня «Сирітка»  
(у виконанні лірника А. Ляшука). 

  Який настрій створює прослухана пісня? До якого жанру вона 
належить? Охарактеризуй мелодію та засоби музичної вираз-
ності цього твору.  
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Лірник Андрій Ляшук
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Великий пласт українського пісенного фольклору скла-
дають героїко-патріотичні пісні, до яких належить відо-
ма стрілецька пісня «Ой у лузі червона калина». Вона 
здобула шалену популярність у всьому світі після того, як 
пролунала в центрі Києва, що постраждав унаслідок ро-
сійської агресії 2022 року. Пісня, написана понад століт-
тя тому, стала своєрідним гімном мужності й незламності 
українського народу. Автором слів та музики вважають 
Степана Чарнецького. 

  Українська стрілецька пісня «Ой  
у лузі червона калина» (у виконанні 
гурту «Бумбокс»). 

  Скористайся власним ґаджетом  
і дізнайся історію створення пісні 
«Ой у лузі червона калина».

Цікаво знати, що українська національна школа во-
калу сформувалася на фольклорних пісенних традиціях 
та основах пісенного співу. 

Здавна в Україні існували вісім співочих народних 
стилів: карпатський, галицький, лемківський, поліський, 
волинський, степовий, наддністрянський, подільський. 

Професійне навчання співу на теренах України по-
ширилось із XVII ст., а вже в XIX ст. було визначено його 
головні принципи. Основи вокально-професійної освіти 
тоді здобували в культурно-мистецьких центрах, музич-
них товариствах, філармоніях, освітніх закладах, консер-
ваторіях.

Нині навчатися вокальної майстерності можна в музич-
них школах, студіях, музичних коледжах та консервато-
ріях. Окрім того, дедалі більшої популярності набувають 
вокальні конкурси, де часто звучать обробки пісень та су-
часні кавер-версії і рок-версії народного співу.

Фронтмен гурту «Бумбокс» 
Андрій Хливнюк
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  Лемківська народна пісня «Плине кача 
по Тисині» (у виконанні І. Іщенко).

  Опиши свої враження від прослуха-
ної пісні. Визнач характер мелодії та 
основні засоби виразності. До якого 
жанру належить ця пісня? Знайди в 
інтернет-джерелах оригінальну вер-
сію пісні та порівняй її звучання зі 
щойно прослуханим твором.

  Розучуємо українську народну пісню «По дорозі жук, жук»  
(у сучасній обробці). 

1. По дорозі жук, жук,
По дорозі чорний...
Подивися, дівчинонько,          
Який я моторний!

Суперфіналістка 6-го сезону  
талант-шоу «Голос країни»  

Інна Іщенко

 2. По дорозі галка,
 По дорозі чорна...

     Подивися, козаченьку,
 Яка я моторна!

                    Приспів:
  Гоп-гоп-чики-дрики,
  Червонії черевики!
  Гоп-гоп-гопака, 
  Файна доля козака!  

3. Який я моторний,
І у кого вдався!
Хіба даси копу грошей,
Щоб поженихався!
      Приспів.

4. Який я моторний,
Всі мене кохають.
Як побачать мене дівки —
З горя повтікають.
Як побачать його дівки —
З горя повтікають.

      Приспів.

      Об'єднайтесь у групи. Створіть ритмічний супровід до пісні на 
шумових інструментах. Запишіть своє виконання на диктофон.

   Що таке пісня? До якої групи жанрів вона належить?
    На які різновиди поділяють пісні?  
    Які жанри народної пісні тобі відомі? Чим вони особливі?

  Знайди в інтернет-джерелах приклади українських народних 
пісень у сучасній обробці. Збережи на своєму ґаджеті ті з них, 
що найбільше тобі сподобалися.

Двічі

Двічі

Двічі



  Пригадай, де тобі доводилося бачити зображення тварин. Які 
це були зображення: площинні чи об'ємні?

Мандруючи Країною мистецтв, ти неодмінно зустрінешся 
із творами митців, які зображують тварин. 

Людина здавна зображувала тварин. Про це свідчать на-
скельні рисунки, виконані первісними художниками-мис-
ливцями, а також висічені рельєфні зображення. Зокре-
ма, на території України прадавні анімалістичні малюнки 
можна побачити на плитах пісковику в гротах Кам’яної 
Могили поблизу Мелітополя, що в Запорізькій області. Є 
зображення тварин і на керамічних посудинах трипільської 
культури. У мистецтві скіфів теж існував «звіриний стиль», 
що доводять рельєфні фігурки на срібній вазі зі скіфської 
могили Чортомлик (IV ст. до н. е.) та на відомій в усьому 
світі скіфській пекторалі з Товстої Могили (IV ст. до н. е.).

Зображення тварин присутні на фресках сходових веж 
Софійського собору в Києві (ХІ ст.) і в рельєфах Києво-Пе-
черського монастиря (ХІ ст.). Серед давніх творів та книж-
кової графіки художньої майстерні Києво-Печерської  

1919

Анімалістичний жанр (лат. animal — твари-
на) — жанр образотворчого мистецтва, присвяче-
ний зображенню тварин.  

Художників, які працюють у цьому жанрі в живо-
писі, скульптурі, графіці, декоративно-ужитковому 
мистецтві, фотографії називають анімалістами.  

Скіфська пектораль. Фрагмент Скіфська срібна ваза та її фрагмент 

Урок 6. ВІД НАРОДНОГО ДО СУЧАСНОГО



лаври трапляються ділові докумен-
ти зі своєрідними «звіриними» іні-
ціалами, начерками фігур різних 
тварин. 

На задньому плані народної кар-
тини «Козак Мамай» традиційно 
зображують стрункий силует бас-
кого коня.  

Серед видатних українських ані-
малістів ХІХ–ХХ  ст. — В. Аверін,  
Г. Глікман, Ю. Ру бан, В. Литви-
ненко та ін. Зображували  тварин  
і талановиті живописці, більше відо-

мі як пейзажисти, майстри побутового жанру: К. Костанді,  
С. Світославський, С. Васильківський.
  Розглянь світлини. Опиши художні образи тварин, утілені в ро-
ботах українських майстрів живопису, графіки та скульптури.  

Завітаймо в селище Опішня, що на Полтавщині, — 
один із найдавніших осередків української кераміки. 
Характерним для Опішні є традиційний, але по-новому 
трактований фігурний посуд у вигляді баранців, левів, 
птахів, оздоблений ліпленим декором і кольоровою по-
ливою, найчастіше коричневою.

В. Аверін.  
Левенята

К. Костанді.  
Гуси

Ю. Рубан. 
Лисиця

Невідомий художник.  
Козак Мамай          
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Тема 1. Шляхами українського мистецтва

  Створи із пластиліну об'ємну фігурку або рельєфне зображен-
ня тварини (за вибором).

 Варіант 1. Уяви себе майстром/майстринею декоратив-
но-ужиткового мистецтва. Виліпи фігурку баранця, птаха чи 
коника (на власний розсуд). Дотримуйся вказаної на зразках 
послідовності роботи. На завершення оздоб свою роботу ко-
льоровими елементами.

Опішнянська кераміка
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 Варіант 2. Створи багатошарову пластилінову композицію 
за зразком або за власним задумом. Щоб досягти ефекту  
об’ємності зображення, нанось пластилін на картонну заготов-
ку послідовно, шар за шаром.

    У яких видах мистецтва поширений анімалістичний жанр? 
   Назви імена видатних українців, які працювали в анімалістич-

ному жанрі.
   Як називають митців, котрі зображують тварин?
   Переглянь роботи друзів. Обговоріть, які засоби виразності 

ви використали для створення художніх образів тварин.
Влаштуйте виставку своїх робіт.  

  Скористайся власним ґаджетом і дізнайся більше про аніма-
лістичні твори скульптури, живопису, графіки, фотомистецтва 
України.
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  Пригадай, що називають хореографією. У чому полягають осо-
бливості цього виду мистецтва?  

Хореографію поділяють на кілька видів: класична, 
народна, сучасна, бальна. 

Вирушаймо в подорож у Країну танців, аби дізнатися 
більше про жанрове розмаїття народного танцювального 
мистецтва.

Перша станція: «Жанр хороводу»
Історія виникнення танцю сягає глибокої давнини. 

Перші танці зародилися з магічних обрядів, рухів і за-
клинань, які наші предки виконували перед полюван-
ням, збиранням урожаю, битвою з ворогом тощо. Усі ці 
ритуальні дійства виконували в колі. Власне, слово «хо-
ровод» означає «рух по колу», «водити коло». Основні еле-
менти в таких танцях — прості кроки та притупи.

У хороводах органічно поєднані поезія, музика і хорео-
графія. Отже, для хороводу важливе значення має пісня, 
бо саме вона визначає зміст танцю. Хороводи (веснянки, 
купальські хороводи тощо) пов’язані з календарними 
святами. 

Урок 7. У КАЛЕЙДОСКОПІ ЖАНРІВ 

Побутові 
танці

Танці-
хороводи

Сюжетні  
танці      
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Жанри народної хореографії



   Відеозапис хороводу «Червона калина» (у виконанні Буковин-
ського ансамблю пісні і танцю). 

  Які характерні риси хороводів ти помітив/помітила? Чим особ-
ливий музичний супровід цього танцю?   

  Об'єднайтесь у пари. Скористайтеся ґаджетами і знайдіть 
відео записи українських хороводів, пов'язаних із календар-
но-обрядовими святами.

Друга станція: «Жанр побутового танцю»
До цього жанру належать популярні українські танці, 

які лунають у містах і селах під час масових гулянь та 
родинних свят. Це, звичайно, традиційні метелиці, гопа-
ки, козачки; коломийки, гуцулки, верховини; польки та 
кадрилі.
  Розглянь малюнки. Визнач, які народні танці на них зображено. 
Пригадай, що тобі відомо про ці танці з уроків мистецтва у по-
передніх класах.

Хоровод «Червона калина».  
Фрагмент виступу Буковинського ансамблю пісні і танцю
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  Відеозапис танцю «Гуцулочка».  

   Які елементи цього танцю тебе зацікавили? Добери слова, 
якими можна описати характер музики «Гуцулочки». 

  Гра «Урок українського танцю».  

  Об'єднайтесь у пари. Увімкніть відеозапис українського народ-
ного побутового танцю (за вибором). Стежте за танцюристами 
і повторюйте їхні рухи. У якої пари вийде найкраще? 

Третя станція: «Жанр сюжетного танцю»
У сюжетних танцях засобами хореографії відобража-

ються події з життя народу чи явища природи. Назва 
танцю визначена його змістом. Наприклад, у танцях 
«Шевчик», «Коваль», «Льон» відтворено трудові проце-
си; у танцях «Катерина», «Горлиця» — народний побут;  
у танцях «Опришки», «Аркан» — народну героїку.

   Відеозапис танцю «Шевчики» (у виконанні Національного за-
служеного академічного ансамблю танцю України імені П. Вір-
ського; фрагмент).

  Які характерні ознаки сюжетного танцю простежуються у тан-
цювальних фігурах? Опиши характер музичного супроводу й 
особливості костюмів танцюристів.

  Виконуємо пісню «По дорозі жук, жук» під фонограму. 
 

  Гра «Створюємо танець».  

  Чи хочеш ти стати творцем сюжетного танцю? Придумай тано-
чок-імпровізацію: спробуй виразити рухами тіла, рук, мімікою 
зміст пісні «По дорозі жук, жук». 

    Розкажи про жанри народної хореографії.   
    Перелічи назви народних побутових танців. Про які з них ти 

дізнався/дізналася вперше?  
    Що характерне для сюжетних танців?
    Опиши той танець, який найбільше тобі запам’ятався.   

  Дізнайся з додаткових джерел більше про особливості сюжет-
них українських народних танців.   



  Пригадай, які засоби виразності притаманні графіці, живопису, 
скульптурі, декоративно-ужитковому мистецтву й фотомисте-
цтву.

Ти вже знаєш, що анімалістичний жанр розвиває спо-
стережливість і любов до природи. Для виразного зобра-
ження митці та мисткині досконало вивчають будову та 
пропорції тіла тварин, спостерігають за їхньою поведін-
кою, виконують замальовки з натури. Проте в різних ви-
дах мистецтва простежуються певні особливості аніма-
лістичного жанру.

Графіка
Стримана графіка передає образи тварин у лініях, пля-

мах, штрихах. Переважно ці зображення монохромні, але 
бувають і в кольорі. 

  Розглянь графічні зображення. Спробуй визначити, що відчу-
ває кожна тварина. Які засоби виразності використано в кож-
ній роботі?

Книжкова ілюстрація — особливий вид графіки. В ілю-
страціях до казок та віршів художники й художниці іноді 
зображують тварин в одязі, наділяють їх притаманними 
людям рисами, поведінкою, настроєм.

  Розглянь ілюстрації (с. 27). Охарактеризуй художні образи, 
створені митцями.
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Урок 8. У КАЛЕЙДОСКОПІ ЖАНРІВ



Живопис 
Анімалісти-живописці широко використовують усі влас-

тиві малярству засоби та прийоми, які допомагають ство-
рити на полотні певний образ і настрій. Залежно від за-
думу, вони передають пропорційну будову тіла тварини, 
зображують тварин у стані спокою чи в динаміці, зверта-
ють особливу увагу на колір та відтінки кольорів, проду-
мують композиції творів. 
  Розглянь картини, на яких зображено коней у русі. Проаналі-
зуй, яким чином художник передає будову й фактуру тіла цих 
благородних тварин. Добери слова, що характеризують ство-
рені митцем художні образи.  
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М. Кафтан. Коні

С. Артюшенко.  
Ілюстрація до книги
Р. Кіплінга «Мауглі»

Р. Крамар. Ілюстрація 
до збірки віршів

 С. Пушика

О. Томків. 
Ілюстрація до казки 

«Чіп і миша Салимоня»
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Скульптура  
Образи тварин, утілені в камені, бронзі, дереві, при-

крашають бульвари, сквери, парки. 
У скульптурних зображеннях анімалісти прагнуть пе-

редати пластику та фактуру покриву тіла, звертають ува-
гу на силует, виразність фігури, забарвлення.  

Декоративно-ужиткове мистецтво 
Майстри декоративно-ужиткового мистецтва стилізу-

ють, узагальнюють образи тварин. Найчастіше анімаліс-
тична тематика поширена в мистецтві народної іграшки, 
вишивці, ткацтві, гончарстві.

        

     Л. Нікітюк. Звірята (глина)

Фотомистецтво 
Ти вже знаєш, що художня фотографія — один із видів 

образотворчого мистецтва.

О. Пінчук. Жаба (метал) О. Пилип’юк. Ведмідь (дерево)
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Фотографи-анімалісти — це закохані у свою справу й  
у природу люди, адже створити виразний художній образ 
тварини, зробивши вдалий кадр, насправді нелегко.  

  Проаналізуй образи тварин на світлинах. Зверни увагу на ком-
позицію кожної роботи. Добери слова для характеристики вті-
лених образів.   

Роботи фотохудожника С. Полюшка

  Передай настрій тварини в сюжетній графічній композиції «Пе-
сик на прогулянці». Вибери формат, колірну гаму. Зображення 
песика розташуй у центрі композиції. Продумай деталі сюжету 

й заверши свою роботу. Техніка виконання  — кольорові олівці.

    Що характерне для анімалістичного жанру в графіці, живопи-
сі, скульптурі й декоративно-ужитковому мистецтві? 

    Чим особливі роботи фотохудожників-анімалістів?
    Розглянь малюнки друзів. Обговоріть, який настрій створює 

кожна робота. Влаштуйте спільну виставку.  

  Знайди в інтернет-джерелах художні знімки тварин. Збережи 
на своєму ґаджеті ті, що найбільше тебе вразили.
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   Пригадай, які музичні жанри належать до камерно-вокальної 
музики.

Наша мистецька подорож триває. На тебе чекає зустріч 
із митцями та знавцями академічного камерного співу. 

Термін «камерна музика» у XVI–XVIII століттях ужива-
ли щодо будь-якої світської музики — на противагу цер-
ковній або театральній. Згодом камерною музикою стали 
називати твори, розраховані на невелику кількість вико-
навців та обмежене коло слухачів. 

Важливу роль у камерному творі відіграє мелодія. Ме-
лодійна лінія визначає характер музики, розкриває її 
зміст. У поєднанні зі словом мелодійна лінія складає ос-
нову вокального твору.

  Слова В. Юхимовича, музика О. Білаша. Романс «Журавка»  
(у виконанні В. Заболоцької).

   Які почуття пробуджує цей романс? Які риси камерно-вокаль-
ної музики та жанру романсу простежуються в цьому творі? 

Камерний спів — вид вокального мистецтва, 
пов’язаний із виконанням романсів, пісень та ін-
ших вокальних творів у невеликому концертному 
приміщенні. 

Співає В. Заболоцька
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Урок 9. МЕЛОДІЙНІ ТА ГРАФІЧНІ ЛІНІЇ

Романс — невеликий словесно-музичний твір, 
зазвичай ліричного змісту, для голосу з музичним 
супроводом (фортепіано, гітара, арфа тощо).



Олександр Білаш — україн-
ський композитор жанрів класич-
ної та популярної музики ХХ ст. 
Відомий насамперед як автор бага-
тьох пісень та романсів, хоча в його 
творчому доробку є й опери, опере-
ти, симфонічна музика та музика 
до спектаклів і кінофільмів.

  Слова М. Юрійчука, музика В. Михайлюка. Пісня-романс «Че-
ремшина» (у виконанні Д. Гнатюка, Квітки Цісик, Н. Матвієнко, 
О. Мухи, Tom Soda; фрагменти).

  Який настрій викликали прослухані фрагменти? Чиє виконання 
тобі найбільше сподобалося? Розкажи про засоби музичної 
виразності цього твору. 

  Скористайся власним ґаджетом і переглянь виконання роман-
су «Черемшина» учасниками конкурсу «Голос країни». Вибери 
найбільш вдалий, на твою думку, виступ.  Дізнайся, чи збіга-
ється твій вибір із вибором друзів. 

Серед вокальних жанрів є особливі пісні урочистого ха-
рактеру, що надзвичайно важливі для кожної держави.  

  Що тобі відомо про головну пісню нашої Батьківщини? Чому 
сьогодні вона звучить для всіх нас по-особливому?

  Слова П. Чубинського, музика М. Вербицького. Державний 
Гімн України (у виконанні О. Пономарьова). 

Гімн (грец. hymnos — славити, хвалити) — уро-
чистий музичний твір на слова символічно-про-
грамного змісту; музичний твір в оперному, симфо-
нічному, хоровому мистецтві. 

Державний гімн є символом держави (нарівні  
з іншими атрибутами: прапором, гербом тощо).
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    Заспівай разом з однокласниками Державний Гімн стоячи.

Гімн як жанрова форма камерно-вокальної музики має 
певні різновиди. Зокрема, існують гімни національні, 
спортивні, літературні, релігійні; гімни окремих органі-
зацій чи соціальних груп.
  Гімн студентської молоді «Gaudeamus» («Ґаудеамус»)1 (у вико-
нанні хорової капели Дрогобицького державного педагогічно-
го університету імені І. Франка).

1  «Ґаудеамус» (лат. gaudeamus — будемо радіти) — студентська середньовічна 
народна пісня, яка була створена в Ґейдельберзькому університеті.
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  Які ознаки гімну ти почув/почула в цьому музичному творі? 
Розкажи про свої враження від музичного супроводу й акаде-
мічної манери співу. Де ще можна почути академічну музику?   

    Розучуємо пісню «Моя духмяна Україно» (слова та музика І. Тар-
навської). 

1. Є країн цікавих так багато, 
Де переплітаються віки. 
Та лиш Україна — то є свято, 
Свято мудрості, добра й краси.

 Приспів: 
Моя духмяна Україно,
Де виростаєм я і ти.
Оспівувать я буду вічно
Твої вишневії сади.             

2. Кришталеву воду у долонях 
Понесу по стежці у поля.
Вітер щастя нам плекає долю, 
Небо посміхається й земля.

 Приспів (двічі).

 Створи музичний супровід до пісні на маракасах. 

    Придумай ліричну мелодію на віршований текст і заспівай 
створений тобою романс друзям.

Україна — моя Батьківщина,
Ти лісами, полями обвита.
Ти — у серці Європи перлина,
Що річками і морем омита. 

   Розкажи про особливості камерно-вокальних жанрів романс 
та гімн. 

   У якій манері виконують ці твори?
   Які різновиди гімнів тобі запам'яталися?

  Дізнайся більше про жанр романсу. Знайди в додаткових дже-
релах зразки пісень-романсів у сучасній українській музиці.   

Двічі



  Пригадай, що таке пейзаж. Які твори належать до пейзажного 
жанру?

Ти милуєшся навколишніми краєвидами, коли разом 
із друзями чи рідними перебуваєш на природі, гуляєш  
у парку, відпочиваєш на морі або в горах, охоплюєш зо-
ром околицю села чи знайому з дитинства міську вулицю. 
А художники й художниці не лише захоплюються кра-
сою рідної землі, а й оспівують її у своїх творах. Серед 
відомих живописців України багато визнаних майстрів 
пейзажу, зокрема І. Їжакевич, С. Васильківський,  
К. Костанді та інші. Саме їм притаманна неповторна 
майстерність і поетичність у зображенні природи.

 

У творах пейзажного жанру митці та мисткині по-різ-
ному втілюють образ природи за змістом, настроєм та 
способом зображенння. Пейзаж малюють переважно  
з натури, на пленері, тобто просто неба, використовую-
чи різні техніки: акварель, пастель, гуаш, олійні фарби 
тощо.  
  Розглянь репродукції графічних творів П. Міхеєва. Які емоції 
вони викликають? Визнач композиційний центр кожної роботи.  
Порівняй розміри й чіткість об'єктів на різних планах. Які засо-
би виразності використав митець? 
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Урок 10. МЕЛОДІЙНІ ТА ГРАФІЧНІ ЛІНІЇ

Пейзаж — жанр образотворчого мистецтва, в яко-
му основним предметом зображення є природа або 
змінене людиною довкілля. 

Дніпро. Офорт Вулиця Тарасівська. Офорт



Пейзаж як самостійний жанр існує в європейському 
мистецтві із XVII століття. Із плином часу він розгалу-
зився на різновиди. Зараз їх визначено понад сорок.
  Розгляньте схему. Об'єднайтесь у пари й обговоріть, які види 
пейзажу вам уже знайомі, а про які ви дізналися вперше.    

Морський пейзаж, або марина (іт. marina, лат. ma
rinus — морський) — один із видів пейзажу, головним 
об’єктом зображення якого є море. 

Гірські пейзажі оспівують краєвиди гір та гірських річок. 
У сільському пейзажі зображують сільське життя, 

природу сільської місцевості. 
У міському пейзажі змальовують місто: вулиці, буль-

вари, проспекти, будівлі, площі, набережні тощо. 
Архітектурний пейзаж схожий на міський, але в ньо-

му перевагу надають пам’яткам архітектури. 
Цікавим різновидом є парковий пейзаж, що зображує 

простір, створений людьми для відпочинку: дерева, малі 
архітектурні форми тощо. 

В індустріальному пейзажі змальовують заводи й 
фабрики, електростанції, шахти, мости.

Своєрідним є ліричний пейзаж, у якому митці передають 
не тільки побачене, а й пережите, свій настрій та емоції.  

В історичному пейзажі відображають історичні події 
разом з архітектурними та скульптурними пам’ятками, 
що пов’язані з цими подіями. 

Героїчний пейзаж змальовує природу величною та недо-
ступною для людини: високі скелясті гори, могутні дерева, 
безмежна гладінь води і на цьому тлі — міфічні герої та боги.
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Парковий

Архітектурний Індустріальний

Героїчний Історичний

Ліричний

Сільський Морський ГірськийМіський

Види пейзажу 
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О. Гречановський.  Микуличин О. Онищак. Львівський трамвай

  Розглянь репродукції графічних і живописних творів. Визнач, 
які види пейзажу на них зображено.

 

С. Адамович. Ілюстрація до  
повісті О. Кобилянської «Земля»

П. Міхеєв.  
Північний міст

О. Дідик. ОсіньВ. Жмак. Площа Ринок
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  Створи графічну пейзажну роботу «Осінь» за зразком або за 
власним задумом. Техніка виконання — простий олівець.  

 Спочатку визнач лінію горизонту, продумай композицію. Спро-
буй передати глибину простору, використовуючи різні види 
штрихування та різні відтінки сірого кольору.

   Що таке пейзаж?
    Які види пейзажу ти знаєш?
  Назви прізвища славетних українських пейзажистів.
  Переглянь роботи друзів. Обговоріть, чи всім вдалося пе-

редати глибину простору графічними засобами. Влаштуйте 
спільну виставку своїх робіт.

  Дізнайся з додаткових джерел, хто із сучасних художників/ 
художниць працює в жанрі марина. Збережи на своєму ґадже-
ті репродукції їхніх творів. 

1 2
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  Розкажи, які сучасні популярні пісні ти любиш слухати на доз-
віллі. Хто їх виконує?   

Наша подорож Країною музичного мистецтва триває. 
Сьогодні будемо досліджувати сучасну популярну пісню. 

Українська популярна музика зародилася в середині 
минулого століття. Створені в той час пісні П. Майборо-
ди («Київський вальс», «Пісня про рушник»), О. Білаша 
(«Два кольори», «Ясени»), І. Шамо («Києве мій», «Три по-
ради») увійшли до золотого фонду вітчизняної естради. 
Тоді їх виконували в супроводі оркестру.

Із кінця 60-х років ХХ ст. в Україні почали 
з’являтися вокально-інструментальні ансамб-
лі («Смерічка», «Кобза», «Краяни», «Світязь» та 
багато інших), що використовували електронні 
клавішні інструменти, електрогітари й ударні 
установки. До цього періоду належить чимало 
популярних пісень, які й досі виконують на кон-
цертах і вокальних конкурсах, із задоволенням 
співають у родинному колі. Це невмируща «Чер-
вона рута» і «Водограй» В. Івасюка; «Рідний 
край», «Минає день» М. Мозгового; «Стожари», 
«Смерекова хата» П. Дворського.

Пригадаймо разом особливості музичної форми попу-
лярної естрадної пісні. 

Більшість сучасних пісень пишуть у куплетній (пер-
ший заспів, приспів, другий заспів, приспів) або простій 
двочастинній формі (заспів, приспів). У багатьох піснях 
є інструментальний вступ та інструментальний програш.

Популярні пісні мають також свої особливості римуван-
ня. Зазвичай застосовують схеми ABAВ, ABAD.
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Попмузика (англ. pop music, скорочення від popular 
music — популярна, загальнодоступна музика) — 
жанр сучасної музики, твори якого легко сприймає, ро-
зуміє і запам’ятовує максимальна кількість слухачів.

Урок 11. МОЯ ДУХМЯНА УКРАЇНА

Володимир  
Івасюк
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Схема куплетної форми 

А Інструментальний вступ
В Заспів 1
С Приспів (рефрен)
D Заспів 2
С Приспів (рефрен)
Е Інструментальний програш
С Приспів (рефрен)

Із кінця 80-х років в українській естрадній музиці спо-
стерігався cпад, а з початку 90-х, зі здобуттям Україною 
незалежності, вітчизняна попмузика отримала новий 
імпульс. Той час називають становленням українського 
шоу-бізнесу. На концертних майданчиках з’являються 
молоді талановиті співаки і співачки, пісні яких одразу 
стають хітами. Зараз це відомі люди, заслужені й народні 
артисти України.

  Об’єднайтесь у групи й розгляньте світлини. Виберіть когось із 
зображених виконавців чи виконавиць, творчий шлях яких роз-
почався в 90-х роках XX ст. Скористайтесь додатковими дже-
релами і підготуйте інформацію про цю людину. 

Ірина Білик

Андрій Кузьменко Наталія Могилевська Олександр Пономарьов

Віктор Павлік Руслана Лижичко

Тема 1. Шляхами українського мистецтва
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Прогуляймося осіннім парком, у якому побачимо цілі 
галереї квітів та послухаємо пісні на концерті «Моя дух
мяна Україна». 

Перша сторінка: «Квітковий хіт-парад»

  Слова і музика В. Івасюка. «Червона рута» (у виконанні С. Ро-
тару; фрагмент). 
 Слова М. Сингаївського, музика В. Верменича. «Чорнобривці» 
(у виконанні В. Павліка, фрагмент).

  Про що розповідають ці пісні? Які почуття вони викликають? 
Пригадай назви інших українських естрадних пісень, у яких 
ідеться про квіти.

Друга сторінка: «На пісенних конкурсах»
  Які вокальні конкурси популярні в сучасній Україні? Що тобі 
про них відомо? 

У 2010му році на телеканалі «СТБ» стартувало вокаль
не талантшоу «ХФактор», що було аналогом одноймен
ного британського. Наступного року, 2011го, на каналі 
«1+1» вийшло в ефір вокальне талантшоу «Голос краї
ни», розроблене за зразком нідерландського «The Voice», 
яке створив медіамагнат Джон де Мол. Україна стала 
третьою країною, де започаткували цей конкурс, і відтоді 
він є щорічним.
Зіркові тренери і тренерки шоу «Голос країни»

  Дізнайся з додаткових джерел про шлях до успіху й визнання 
переможця першого сезону талант-шоу «Голос країни» Івана 
Ганзери, який має вади зору від народження.

Святослав  
Вакарчук

Тіна 
Кароль

Олег  
Винник

Джамала



Третя сторінка: «Євробачення-2022»
Пісня, що є одою матері, стала переможницею на пісен-

ному конкурсі Євробачення-2022.

  Слова О. Псюка та І. Клименка, музика І. Діденчука. «Стефанія» 
(у виконанні гурту «Kalush Orchestra»). 

  Розкажи про свої враження від пісні. Які художні образи ти 
уявляєш? Добери слова, що відповідають характеру прослуха-
ного твору.

  Гра «Ритмічні варіації».  

  Запропонуй друзям створити ритмічні варіації до пісні «Стефа-
нія» на шумових інструментах. Домовтеся, хто з вас буде грати 
остинато — повторюваний ритмічний малюнок. Всі інші на фоні 
остинато виконують власні ритмічні імпровізації в заданому 
темпі таким чином, щоб вийшли варіації основного ритму.  

  Виконуємо пісню «Моя духмяна Україно» (слова і музика І. Тар-
навської).   

 Створи разом із друзями пластичну імпровізацію до пісні, на-
магаючись рухами передати свою любов до рідного краю.

   Що таке попмузика?
    Розкажи про особливості сучасної популярної пісні.
  Чим відрізняється популярна пісня від гімну та романсу? Об-

ґрунтуй свою думку.
  Назви прізвища відомих українських композиторів, пісні яких 

увійшли до золотого фонду вітчизняної естради.

  Скористайся власним ґаджетом і послухай авторські пісні  
І. Ганзери, присвячені воїнам ЗСУ. Запиши у свою фонотеку ті, 
що найбільше припали тобі до душі. 

Тема 1. Шляхами українського мистецтва
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   Які барви панують у природі восени? 
Які почуття вони пробуджують?

Осінь-маляр із палітрою пишною
Тихо у небі кружляє,
Все осипає красою розкішною…
Фарби рожеві, злотисті, червоні,
Срібно-блакитне повітря…
Ніжні осінні пісні тиходзвонні!

                                     Максим Рильський

Для створення мальовничих осінніх пейзажів живо-
писці використовують різні художні техніки.

 

Акварельний живопис ніжний, прозорий, легкий, 
повітряний. Аквареллю можна малювати «по-волого-
му» — на зволоженому папері, досягаючи м’яких, плав-
них переходів одного кольору в інший. Нанесення тонко-
го прозорого шару акварельних фарб на сухий папір дає 
можливість висвітлювати або затемнювати колір.  

Гуаш — густа непрозора фарба, яку ще називають пастоз-
ною. Гуашеві малюнки насичені, яскраві й чіткі. 

Акрилові фарби швидко сохнуть, мають яскраві, на-
сичені кольори; допомагають створювати візуальні ефек-
ти різноманітних текстур на будь-яких поверхнях. 

У складі олійних фарб є сухий пігмент та олія (лляна, 
макова чи волоського горіха), яка здатна добре сохнути й 

І. Роп’яник. Вже осінь

Прийоми та способи зображення, які дозволяють 
митцям найкраще виявити художньо-виражальні 
можливості тих чи інших фарб, називають худож-
ньою технікою. 
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Акрил Олійні фарби ГуашАкварель

Техніки живопису 

Урок 12. МОЯ ДУХМЯНА УКРАЇНА



утворювати на поверхні тонку плівку. Для отримання від-
тінків фарби різних кольорів змішують на палітрі або нано-
сять поверх висохлого мазка мазок  іншого кольору.  

Пригадаймо разом основні поняття, що стосуються жи-
вопису. 

Ти вже знаєш, що в колориті картини може переважа-
ти холодна або тепла гама, завдяки якій митець/мисткиня 
передає не лише стан природи, а й свій настрій. Худож-
ники обирають для власних творів пейзажні мотиви, які 
надихнули їх і можуть так само зворушити глядачів.

  Розглянь картини українських художників. Який настрій ство-
рює кожна робота? Зверни увагу, які кольори та колірні відтін-
ки використали живописці. Порівняй осінні барви в природі й 
на картинах. Визнач мотив кожного пейзажу. 

Колорит — гармонійне поєднання кольорів, що ви-
значає колірний настрій твору, емоційну виразність 
зображення.

Контраст — яскраво виражена різниця між кольо-
рами.  

Нюанс — ледь помітна відмінність кольорів за 
світлотою, насиченістю, колірним тоном.
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Мотив пейзажу — це образ типового явища або 
куточка природи, що викликає у людей певні пере-
живання, спогади та роздуми (наприклад, тихе озер-
це, свіжість літнього ранку, панорама міста тощо).   

В. Іванів. Осінь. Теплий дощ Й. Бокшай. Осінь 
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Поради від майстра: контрастні кольори та відтінки  
надають композиції напруженості, енергійності, яскраво-
сті; тонкі відтінки кольорів, ніжні тональні переходи-ню-
анси — спокою та умиротворення. 
  Розкажи про кольори осені. Який із них, на твою думку, най-
більш насичений, а який — найбільш прозорий?

  Створи осінній асоціативний пейзаж за зразком або за влас-
ним задумом, дотримуючись вказаної послідовності. Техніка 
виконання — акварель.

    Що таке художня техніка? Із якими живописними техніками ти 
ознайомився/ознайомилась на уроці?
  Що таке колорит, нюанс, контраст?   
    Переглянь роботи друзів. Визнач, які контрасти й нюанси 

вони використали, яка колірна гама переважає у кожній ро-
боті.

  Знайди в інтернет-джерелах пейзажні світлини. Збережи ті, що 
найбільше тебе привабили чи вразили. Покажи створену тобою 
галерею друзям.  
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Академічний хор  
ім. П. Майбороди НТРК України

  Пригадай, що тобі відомо про хоровий спів. У чому полягають 
тонкощі хорового виконання?     

Ми перегортаємо нову сто-
рінку вокального мистецтва, 
щоб ознайомитися з історією 
розвитку української хорової 
музики та її жанрами.

Хорова музика в Україні розвивалася у тісному зв’язку 
з церквою. Оскільки в церкві східного обряду піснепіви 
виконують без супроводу музичних інструментів, то му-
зика для хору тривалий час залишалася a cappella. 

На українських землях хоровий спів відомий із часів 
Київської Русі, де хорові колективи існували в монасти-
рях і при княжих дворах. В ХІ столітті хорового співу на-
вчали в жіночій монастирській школі у Києві. 

У ранній хоровій церковній музиці був поширений 
«знаменний розспів» (замість нот вокальні хорові тво-
ри записували знаками — «знаменами» або «крюками»). 

У XIV–XV ст. почав активно розвиватися багатоголо-
сий спів. Мелодію, яку виконували співаки, назвали хо-
ровою партією. Для цієї епохи характерні три-чотири-
голосі хори, а пізніше — шести-восьмиголосі.

Наприкінці XVI століття в Україні виник новий тип 
церковного співу — багатоголосий ансамблевий (хоро-
вий) партесний спів. 
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Урок 13. МУЗИЧНІ ТА ГРАФІЧНІ ШЕДЕВРИ

Хорова музика — музичні твори, призначені 
для хорового виконання. 

Хоровий спів буває одноголосий та багатого-
лосий, з музичним супроводом або без нього (а ка-
пела). Це наймасовіший вид музичного мистецтва.
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Із XVІІ–XVІІІ ст. з’явився усталений розподіл голосів  
у хорі на чотири основні партії: дисканти, альти, тено-
ри, баси.
  Уривок із партесного співу XVII ст. (у виконанні ансамблю  
«A cappella Leopolis»).

Воздвиження Чесного  
Хреста з родиною  
Яна Собеського. Хористи 
(фрагмент ікони), XVII ст.

   Розкажи про свої враження від прослуханого твору. Чим осо-
бливий церковний хоровий спів? Які типи голосів тобі вдалося 
розпізнати?  

Основним жанром професійної української музики  
XVII ст. став одночастинний партесний концерт. Кіль-
кість голосів варіювалася від простого три-чотириголосся 
до восьми-дванадцятиголосся. Серед найвидатніших ком-
позиторів партесної музики в Україні — М. Дилецький, 
С. Пекалицький, І. Домарацький, Г. Левицький. 

Хорові колективи зазвичай були організовані церков-
ними братствами; кращі з них — у Києві, Львові, Луць-
ку. Про багатство репертуару української хорової музики 
того часу свідчить збережений список нот Львівського 
братства (1697 р.), у якому названо 396 партесних компо-
зицій, зокрема 151 концерт і 56 літургій.

Із XVII ст. хор стає невід’ємним учасником опери. З’яв-
ляються також світські капели, що пов’язано з розвитком 
жанрів ораторії, кантати, хорових концертів тощо.

Хоровий  
концерт

Літургія, 
месаОраторія Кантата      

Жанри хорової музики



Тема 1. Шляхами українського мистецтва

  М. Леонтович. «Літургія» (у виконанні академічного камерного 
хору ім. Д. Бортнянського; фрагмент). 

  Які почуття пробуджує цей твір? Опиши характер його виконання. 

  Розучуємо пісню «Руді листи» (слова і музика Д. Пташинської). 

1. Минає літо, осінь шле листи —
Руді конверти надсилає всюди.
Та важко нам на них відповісти —
Руді листи, на жаль, не пишуть люди.
  Приспів:
Прочитай мені осіннього листа,
Поки в небі тепла літня просинь.
Що нам пише осінь золота, 
Наша осінь?

2. Листи читає в скверику ліхтар,
Що день і ніч стоїть, немов на варті.
А вітерець розносить, мов поштар,
Осінню пошту вулицям і паркам.   
  Приспів.

3. Листи читають гойдалки в саду,
Дахи будинків, клумби і фонтани.
Не знають тільки люди, на біду,
Про що їм пишуть клени і каштани.
  Приспів.

    Розкажи про розвиток української хорової музики.
    Які жанри хорової музики тобі відомі?   

      У чому полягає особливість партесного співу?   
    На які партії поділялися голоси в хорі у XVII–XVIII ст.?

  Дізнайся з додаткових джерел про творчість одного з компо-
зиторів української партесної музики (за вибором).
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Літургія (грец. λειτουργία — громадська повин-
ність, служіння) — головне богослужіння христи-
янської церкви, під час якого здійснюється таїнство 
Євхаристії.



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

Твори портретного жанру класифікують за різними оз-
наками. 

Найчастіше на портретах зображують людей в анфас 
(прямо), у профіль (збоку), впівоберта, три чверті пово-
роту вліво чи вправо тощо.

За кількістю зображених осіб портрети поділяють на ін-
дивідуальні, парні та групові. 

За форматом зображення розрізняють портрети голов-
ні, погрудні, поясні, по стегна, поколінні, на повний 
зріст.

Також виділяють різні портрети за характером виконання.

  Розглянь схему. Які види портрета тобі відомі?    

Т. Шевченко.  
Автопортрет

4848

Портрет (франц. portrait — зобра-
ження) — жанр образотворчого мис-
тецтва (живопису, графіки, скуль-
птури, фотомистецтва), що зо бражує 
людину або групу людей, відтворю-
ючи їхню зовнішність, індивідуаль-
ність та духовну сутність. 

Портрет-
прогулянка Сімейний Ілюстративний

ГумористичнийКостюмований Історичний

Парадний Автопортрет РелігійнийКамерний

Види портретів

Урок 14. МУЗИЧНІ ТА ГРАФІЧНІ ШЕДЕВРИ



Автопортрет — зображення художником/художницею 
себе. 

Сімейний портрет відтворює групу людей, які пере-
бувають у родинному зв’язку.  

На камерному портреті людина постає у звичному 
одязі на нейтральному тлі. Такі портрети невеликі за 
розміром і прикрашають стіни робочих кабінетів або спа-
лень.  

На парадному портреті зображують людину в свят-
ковому одязі на тлі розкішного інтер’єру.

Цей портрет називають іще репрезентативним, оскіль-
ки він призначений для звеличення й уславлення зобра-
женої особи, зазвичай титулованої. Розміри таких пор-
третів солідні, адже розміщували їх у великих залах. 

Ілюстративний портрет — це портрет-ілюстрація ге-
роя/героїні літературного твору. 

Релігійний портрет — один із найдавніших видів 
портретного жанру; це зображення людини, яка зробила 
значну пожертву на користь церкви. 

Костюмований портрет — зображення людини  
у вигляді алегоричного, міфологічного, історичного, теа-
трального або літературного персонажа.

На історичному портреті зображують діячів минуло-
го за спогадами або за уявою митця/мисткині, на основі 
літературно-художніх, документальних матеріалів. 

Портрет-прогулянка — зображення людини або гру-
пи людей на тлі природи. 

Гумористичний портрет (шарж) — різновид карика-
тури; зображення людини, створене з м’яким, доброзич-
ливим гумором.

  Розглянь портрети (с. 50), виконані українськими митцями. Ви-
знач вид кожного твору за форматом, способом та характером 
зображення.
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І. Гончар у майстерні

Н. Синишин. Портрет  
Михайла Грушевського

О. Мурашко. 
Селянська сім'я

І. Труш. 
Катерина Грушевська

О. Новаківський. 
Автопортрет

С. Васильківський.  
Портрет гетьмана  

І. Мазепи

П. Тітенко. Соломія 
Крушельницька в 
образі Чіо-Чіо-Сан

У скульптурі також розрізняють 
портрети за форматом зображення, 
але вони мають інші назви. Завітай-
мо в творчу майстерню до славетно-
го українського митця Івана Гон-
чара, аби дізнатися про це більше. 

Погрудне зображення людини в скульптурі називають 
погруддям, або бюстом. Об’ємне скульптурне зобра-
ження в натуральну величину — це статуя. Пам’ят-
ник — значне за розмірами зображення фігури людини.  



Тема 1. Шляхами українського мистецтва
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Монумент — масштабне скульптурне зображення на 
честь видатної особистості чи важливих подій.

І. Гончар створив цілу галерею скульптурних портре-
тів українських письменників: Т. Шевченка, І. Котлярев-
ського, Г. Сковороди, О. Гончара, В. Сосюри, А. Малишка. 
   Розглянь роботи І. Гончара. Визнач вид кожного скульптурного 
портрета за форматом зображення.

   Розглянь графічні портрети, виконані олівцем, тушшю, вугли-
ною. Зверни увагу на поради від майстра.

Поради від майстра: обличчя людини за формою на-
гадує яйце: верхня частина більш округла, а нижня — 
загострена. Аби достовірно передати пропорції обличчя 
на портреті в анфас, потрібно використовувати допоміж-
ні лінії, як показано на малюнку. Намічаємо штрихами 
місце для очей, носа і лінію рота. Беремо до уваги, що:
  лінія очей та перенісся умовно розділяє висоту голови 

на однакові частини;

Т. Шевченко А. Малишко Г. Сковорода
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  обличчя ділиться на три рівні частини: 
від лінії росту волосся до брів, від лінії 
брів до кінчика носа і від кінчика носа 
до підборіддя;
  лінія нижньої губи розташована на по-

ловині відстані між кінчиком носа та 
підборіддям, а лінія верхньої губи  — 
посередині між кінчиком носа та лінією 
нижньої губи;
  брови розміщують трохи вище від лінії 

очей та перенісся, а висота вуха дорівнює 
відстані від кінчика носа до лінії брів;

    між очима має «поміщатися» ще одне око.

   Скористайся порадами майстра і виконай творчу роботу. 
 Намалюй силуетний портрет у профіль за зразком або за влас-
ним задумом. Виріж його та наклей на кольоровий папір. 

    За якими ознаками класифікують твори портретного жанру?
    На які види поділяють портрети за характером виконання?   

      Як називають портретні зображення в скульптурі?   
    Переглянь роботи друзів. Обговоріть, які образи ви створили. 

Влаштуйте виставку своїх робіт.

  Дізнайся з додаткових джерел, які українські художники пра-
цювали в жанрі гумористичного портрета.

1 3
4

2



  Що тобі відомо про світське хорове мистецтво?     

У другій половині XVIII століття з’являється новий 
жанр духовного хорового циклічного концерту і нові іме-
на композиторів: М. Березовський, Д. Бортнянський 
та А. Ведель, які затвердили чотириголосий спів.

  Д. Бортнянський. Херувимська № 7 (у виконанні Академічного 
хору імені П. Майбороди; фрагмент). 

  Які почуття пробуджує прослуханий твір? Які особливості хоро-
вого концерту ти помітив/помітила? Які хорові партії тобі вда-
лося розпізнати?   

М. Березовський М. Бортнянський А. Ведель 
(вірогідне зображення)
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Урок 15. МУЗИЧНИЙ ТА ЖИВОПИСНИЙ ПОРТРЕТИ

Хоровий концерт — жанр хорової музики в укра-
їнському музичному мистецтві другої половини 
XVIII століття. 

Особливості хорового концерту: 
   написаний для чотириголосого хору a cappella на 

церковні тексти (найчастіше — на тексти Дави-
дових псалмів); 

 призначений для виконання під час богослужінь;
  містить не менше 4-х частин, що чергуються за 

принципом темпових і динамічних контрастів.



Розвиток світської хорової музики в Україні почався  
в першій половині ХІХ століття. Величезним внеском у 
неї стала творчість М. Лисенка — автора хорово-оркес-
трових кантат та хорових обробок народних пісень. Після 
М. Лисенка визначними творцями хорової музики були 
М. Леонтович, К. Стеценко, О. Кошиць, С. Людке-
вич, П. Козицький та ін.

Сторінки розвитку хорового мистецтва в Україні

Період часу Жанри хорової музики
Кінець XVI століття Партесний концерт

Друга половина 
XVIII століття

Духовний  
циклічний концерт

Перша половина 
XIX століття

Світська хорова музика  
(хорово-оркестрові кантати та 

хорові обробки народних пісень)

  Українська народна пісня «Дуда-
рик» в обробці М. Леонтовича  
(у виконанні Національного заслу-
женого академічного народного 
хору України імені Г. Вірьовки). 

 Слова О. Кониського, музика  
М. Лисенка. «Молитва» («Боже 
великий, єдиний») (у виконанні 
того ж колективу).

М. Лисенко К. Стеценко М. Леонтович С. Людкевич
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  Розкажи про свої враження від прослуханих творів. До якого 
жанру вони належать? Порівняй виконання пісні літературного 
походження та української народної пісні. Охарактеризуй тем-
бри голосів виконавців кожного твору. Визнач характер мело-
дії та опиши засоби музичної виразності обох творів.

Із кінця XIX — початку XX століття в Україні розпочато 
організацію хорових колективів. Найкращі з них висту-
пали за кордоном: Українська республіканська капела та 
Український національний хор на чолі з О. Кошицем —  
у Західній Європі й Північній Америці, київський хор 
«Думка» — у Франції та ін. 

У ХХ столітті при будинках культури повсюдно організо-
вувались любительські хори. Так з’явилися провідні хорові 
колективи України, відомі й сьогодні: Національна заслу-
жена академічна капела України «Думка», Національний 
заслужений академічний народний хор України ім. Гри-
горія Вірьовки, Академічний хор ім. Платона Майбороди 
Національної радіокомпанії України, Муніципальний 
камерний хор «Київ», Львівська державна хорова капела 
«Дударик», хор «Трембіта» (Львів), Закарпатський народ-
ний хор та багато інших.

  Виконуємо пісню «Руді листи» (слова і музика Д. Пташинської) 
під фонограму.  

  Гра «Актори та співаки».  

  Об’єднайтеся в дві групи: «актори» і «співаки». «Співаки» вико-
нують пісню, а «актори» показують її зміст рухами та мімікою. 
Потім поміняйтеся ролями.

    Що нового ти дізнався/дізналася про хорову музику в Украї-
ні?   

   Назви прізвища композиторів, які писали музику для хорових 
колективів.  

   Розкажи про особливості хорового концерту.
   Які українські хорові колективи відомі в усьому світі?   

  Дізнайся більше про хорову музику М. Лисенка.
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Урок 16. МУЗИЧНИЙ ТА ЖИВОПИСНИЙ ПОРТРЕТИ

   Пригадай прізвища українських живопис-
ців, які працювали в портретному жанрі. 
Які їхні твори тобі запам'яталися?  

Портретний живопис — мистецтво, 
що передає настрій і характер зобра-
женої людини завдяки багатій палітрі 
кольорів та їх відтінків. На розвиток 
жанру значно вплинуло винайдення  
і поширення техніки олійного жи-
вопису, що дозволило художникам 
створювати витончені та реалістичні 
зображення.

   Розглянь таблицю. Зроби висновок про етапи розвитку пор-
третного жанру в українському малярстві. 

Розвиток живописного портрета в Україні

Період часу Різновиди жанру 

ХIII–XVст. Релігійний портрет,  
сакральний живопис

ХVI–XVIII cт.
Світський живопис, розвиток  

парадного (так званого  
сарматського) портрета

XVII – XVIII ст. Народна картина,  
портрет козака Мамая

XVIII ст. Світський живопис,  
релігійний портрет

ХІХ ст. Портретний живопис
ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Нові види портретів

У ХІІІ–ХV ст. українське портретне малярство спира-
лося на традиції й досягнення мистецтва Київської Русі, 
зокрема церковного монументального живопису й іконо-
пису. В ті часи, коли суворі церковні канони регламен-

О. Мурашко. Дівчина 
в червонім капелюшку
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Невідомий художник.  
Портрет  

Дмитра-Байди  
Вишневецького.  

XVIII ст.

тували будь-яку сферу людської діяльності, художники 
рідко зверталися до жанру портрета.

У ХVI–ХVІІІ ст. в Україні почали малювати світські пор-
трети за зразками зарубіжних майстрів, поступово вдоско-
налюючи техніку живопису. За форматом зображення це 
були портрети погрудні, поясні та на повний зріст. 

Особливу популярність серед магнатів та козацької 
старшини здобув так званий сарматський портрет — 
різновид парадного, або шляхетського портрета в того-
часній Україні. Світську або духовну особу зображували 
на тьмяному нейтральному тлі у сповненій урочистої 
величі позі. Одяг прописаний досить детально. Компо-
зицію часто доповнювали зображеннями герба, булави, 
розп’яття, колони з драперією або хвалебними написами. 
Поширеним був також портрет із зображенням обличчя  
в графічній манері з елементами стилізації.

   Розглянь портрети. Чим вони подібні та чим відрізняються? 
Зверни увагу на деталі, що доповнюють кожну картину. Яку 
роль вони відіграють в увиразненні образів? 
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Невідомий художник.  
Портрет  

Івана Гуляницького.  
XVII ст.

Невідомий  
художник.  

Портрет  
Костянтина  

Корнякта. XVII ст.



5858

Народна картина — вид ма-
лярства, що поширився в Україні 
XVII–XVIII ст. Найпопулярнішим 
портретним образом народної 
картини є козак Мамай — ге-
рой-захисник, персонаж україн-
ського фольклору. Його завжди 
зображували з кобзою, що уосо-
блює співучу душу народу. 

Світський портретний живопис набув особливого 
розвитку в другій половині XVIII ст. Це був новий тип 
портрета, створений на основі реалістичних принципів,  
у якому митці прагнули розкрити внутрішній світ лю-
дини. Тогочасні портрети, переважно камерні, відзнача-
ються емоційністю, щирістю, відвертістю. 

У XIX – на початку XX століття дедалі частіше на пор-
третах з’являються не знатні персони та їхні сім’ї, а про-
сті люди у звичному для них середовищі.

Невідомий художник. Козак Мамай

І. Труш. Портрет  
Ю. Словацького,  

XIX ст.

О. Новаківський.  
Мати з дітьми, 1903 р.

Невідомий художник.  
Львівська містянка,

XVII ст.



Надалі в XX столітті розвиток технологій, поява фото 
і відео істотно вплинули на портретний жанр. Із розвит-
ком фото- й кіномистецтва значної популярності набули 
фотопортрети та відеозображення. Проте живописні пор-
трети не втратили актуальності й сьогодні. Їх замовля-
ють для себе, родини чи друзів на згадку про важливі 
події чи періоди приватного або громадського життя.

Ти вже знаєш, що на портретах людей зображують по-
різ ному: в анфас, у профіль, впівоберта, три чверті пово-
роту.

   Проаналізуй портрети сучасної художниці К. Білетної. Якими є 
ці портрети за характером зображення? Визнач формат кожної 
роботи (на повний зріст, по стегна, по коліна, поясний, погруд-
ний) та ракурс (анфас, три чверті, профіль).

Поради від майстрині: створення портрета розпочина-
ємо з побудови композиції та вибору ракурсу. Тоді робимо 
легенький начерк олівцем, дотримуючись правильних 
пропорцій обличчя. Добираємо кольори і відтінки для 
зображення шкіри, очей, волосся. Особливу увагу звер-
таємо на вираз очей, аби достовірно передати настрій та 
емоції моделі.
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Положення людини, яку зображують на портреті, 
називають ракурсом. Він обумовлений кутом зору 
на модель, розташуванням моделі в просторі. 

                    Задумлива                                      Калина                       Ніжна



   Скористайся порадами майстрині та намалюй портрет близь-
кої людини акварельними або гуашевими фарбами.  

    Що ти знаєш про розвиток живописного портрета в Україні?   
    Що таке ракурс? Які ракурси зображення людини тобі відомі? 
   Переглянь роботи друзів. Обговоріть, кому з вас вдалося до-

стовірно зобразити обрану модель. 

  Дізнайся з додаткових джерел, як зробити вдалий фотопор-
трет. Сфотографуй друга/подругу в різних ракурсах за допо-
могою свого ґаджета, а тоді попроси його/її сфотографувати 
тебе.
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  Поміркуй, яка музика виникла раніше: інструментальна чи во-
кальна. Обґрунтуй свою думку.

Із давніх часів інструменталь-
на музика приваблювала лю-
дей. Ігри з музичним супрово-
дом, звуки вівчарських сопілок 
та заклики мисливських сурм, 
похідна музика, магічні риту-
альні танці, музика під час свят 
і відпочинку зберігають і відтво-
рюють славну історію людства.  

Інструментальну музику, як тобі відомо, поділяють на 
народну та професійну. Її диференціюють за жанра-
ми, які відрізняються за будовою та призначенням (для 
окремих інструментів, ансамблів і великих колективів 
виконавців).

Сьогодні ми відкриємо скарбничку камерно-інструмен-
тальної музики, аби ознайомитися з багатством її жанрів.

  Розглянь схему (с. 62). Які з цих жанрів тобі відомі? Що ти 
пам'ятаєш про їхні особливості?

Камерно-інструментальна музика — музика, 
створена для виконання на інструментах сольно 
або малим складом музикантів у невеликих примі-
щеннях або для домашнього музикування.

Симфонічна  
(оркестрова)

Камерно-інструментальна 
(сольна, ансамблева)

Інструментальна  музика

Урок 17. УКРАЇНСЬКА ФАНТАЗІЯ



Зазирнімо в історію розвитку камерно-інструментальної 
музики в Україні. 

Перші камерно-інструментальні твори в українській 
музиці з’явилися на початку ХІХ ст. Авторами п’єс, нок-
тюрнів, фантазій, варіацій на теми українських народних 
пісень були І. Вітковський, А. Галенковський, О. Ли-
зогуб. У першій половині XX ст. камерно-інструментальні 
ансамблі побутували у досить ву зь кому колі інтелігенції, 
тому музика для них не набула значного розвитку. Укра-
їнські композитори писали твори малої форми — прелюдії, 
етюди, цикли мініатюр, обробки народних пісень і танців 
для фортепіано та інших інструментів.

Істотний внесок у скарбничку камерно-інструменталь-
ної української музики зробили М. Лисенко, В. Барвін-
ський, Б. Лятошинський, В. Сильвестров та багато 
інших. 

  Пригадай, що тобі відомо про творчість М. Лисенка. Чому його 
вважають засновником української професійної музики?

М. Лисенко написав близько 60 творів для фортепіано: 
пісні без слів, етюди, рондо, експромти, романси, валь-
си, мазурки, полонези тощо, які вирізняються яскравим 
індивідуальним стилем. Більшості творів композитора 
притаманна народнопісенна мелодика. У «Фантазії на 
дві українські теми» М. Лисенко звертається до мелодій 
двох українських пісень:  «Хлопче молодче» та «Ой Ганд-
зю милостива». 
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СонатаРапсодія Фантазія Квартет

Прелюдія Скерцо Варіації

Етюд

Ноктюрн

Камерно-інструментальні жанри
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Прем’єра твору відбулась 4 березня 1873 р. у Міському 
театрі в Києві. На фортепіано грав сам композитор, який 
був чудовим піаністом, а партію флейти виконував В. Хи-
миченко.

  М. Лисенко. «Фантазія на дві українські народні теми для 
скрипки (або флейти) та фортепіано» (фрагменти).

  Про що розповіла тобі музика? Опиши мелодію кожної части-
ни, в основі яких — народні українські пісні. Добери слова, що 
характеризують настрій обох частин. 

У творчій спадщині багатьох українських композиторів 
є жанр прелюдії, зокрема прелюдії та фуги у вигляді 
збірок для фортепіано, прелюдії як окремі п’єси для фор-
тепіано та інших інструментів.

  Л. Ревуцький. Прелюдія ре-бемоль мажор (фортепіано).

  Розкажи про свої враження від прослуханого твору. Яка карти-
на постає в твоїй уяві під музику Л. Ревуцького? Які засоби 
виразності використано в цьому музичному творі? Охаракте-
ризуй їх. 

  Дізнайся більше про творчість Л. Ревуцького, скориставшись 
власним ґаджетом.

Фантазія — музичний твір, в основі якого — ім-
провізація на теми популярних пісень і танцюваль-
них мелодій.  

Прелюдія (лат. praeludo — роблю вступ) — не-
великий вступ імпровізаційного характеру перед 
основним викладом музичного твору — фуги або 
сюїти. Прелюдією також називають невелику ін-
струментальну п’єсу (переважно фортепіанну).



  Розучуємо пісню «Добрий день людям на Землі» (слова і музика 
І. Танчака). 

1. Добрий день, добрий день, ниви і поля! 
Добрий день, добрий день, матінко Земля! 
Добрий день, добрий день, в небі журавлі! 
Добрий день, добрий день людям на Землі! 

   Приспів: 
Це для нас посміхається сонечко, 
Соловейко співає пісень. 
Заглядає веселка в віконечко: 
Добрий день вам, добрий день!       

Двічі

2. Добрий день, добрий день, гори і ліси! 
Добрий день, добрий день, крапельки роси! 
Добрий день, добрий день, квіти запашні! 
Добрий день, добрий день людям на Землі!  
  Приспів  (двічі).

3. Добрий день, добрий день, дощик степовий! 
Добрий день, добрий день, колос золотий! 
Добрий день, добрий день, в морі кораблі! 
Добрий день, добрий день людям на Землі!
  Приспів  (двічі).

 Заспівай пісню разом з друзями під акомпанемент фортепіано, 
а потім — під фонограму.

 

  Гра «Музична фантазія».  
  Візьми металофон або, за можливості, синтезатор. Створи 
власну музичну фантазію на тему «Осінь». Зобрази музичними 
звуками, як дує вітерець, крапає дощик, кружляє листя. 

   Розкажи про особливості камерно-інструментальної музики.     
   Які жанри камерно-інструментальної музики ти знаєш? 
  Що називають прелюдією? А фантазією?  
   Розкажи про свої враження від прослуховування фортепіан-

них творів.  

   Дізнайся з додаткових джерел, які твори для дітей написали 
М. Лисенко та Л. Ревуцький.  
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  Пригадай, що таке натюрморт. Які предмети зображують у 
творах цього жанру? 

 

Для натюрморту зазвичай доби-
рають предмети, близькі за при-
значенням, поєднані певною те-
мою (сюжетом). Наприклад, тема 
осені може бути представлена осін-
німи квітами, букетом листя, плодами, а тема народного 
побуту — вишитим рушником чи скатертиною, глечиком, 
декоративним тарелем тощо.

Щоб намалювати натюрморт, художник/художниця 
складає натурну постановку, тобто організовує пред-
метне середовище відповідно до теми. Далі продумує роз-
міщення предметів у планах, визначає центр композиції, 
виділяє головне в постановці розміром, колірним та то-
нальним контрастами. Композиція може бути симетрич-
ною або асиметричною. 

Дізнаймось більше про творчість українських митців і 
мисткинь, які працювали в жанрі натюрморту. 

Завітаймо в музей знаної в усьому світі художниці  
Катерини Білокур — майстрині народного декоратив-
ного живопису, представниці наївного мистецтва, творам 
якої притаманні особливий ліризм, колоритність, само-
бутність. 
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В. Березний. Соняхи з калиною

Натюрморт (франц. nature 
morte — мертва природа) — жанр, 
присвячений зображенню неживих 
предметів. Натюрморт іще назива-
ють «тихе життя».

Урок 18. УКРАЇНСЬКА ФАНТАЗІЯ

Композиція в натюрморті — це гармонійне поєд-
нання і взаємодія зображених об’єктів.
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  Розглянь натюрморти К. Білокур. Які почуття пробуджують ці 
твори? Охарактеризуй особливості стилю художниці. Які обра-

зи втілені в її картинах?

  Відеоролик «Натюрморти К. Білокур». 

Реалістичні натюрморти української художниці Тетя-
ни Галькун насичені енергією української культури, 
елегійністю, камерністю.

  Проаналізуй натюрморти, створені Т. Галькун. У чому виявля-
ється реалістичність її картин? Які засоби виразності викори-
стала майстриня в кожній роботі?

Наївне мистецтво — стиль, до якого належать ро-
боти непрофесійних художників, величина таланту 
яких перекриває відсутність деяких професійних на-
вичок.

Cніданок Кавун, морква, 
квіти                        

Натюрморт  
з колосками і глечиком



М. Грох. Натюрморт 
з керамікою та гранатами

Тема 1. Шляхами українського мистецтва
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Микола Грох працював у техніці ак-
варель. У його роботах поєднані світлі 
бузкові, рожеві, перламутрові, сріблясті 
кольори та пастельні золотаві, вохристі, 
червоні відтінки.
  Яке враження створює натюрморт М. Гроха? 
Порівняй його з творами К. Білокур, Т. Галь-
кун. Знайди спільні та відмінні риси. 

Поради від майстрині: предмети 
для натюрморту розміщують у різ-
них планах: менші та яскравіші — на 
передньому, більші й тьмяніші — на задньому. Високі 
предмети мають бути в центрі композиції, низькі — на 
передньому плані з боків, до того ж вони можуть частково 
загороджувати елементи, розташовані на інших планах.
    Скористайся порадами майстрині та створи натюрморт спо-
собом рваної аплікації за зразком або за власним задумом.

   Що таке натюрморт? Розкажи про особливості композиції  
в натюрморті. Перелічи основні правила її побудови. 

   Назви імена художників/художниць, які працювали чи працю-
ють у жанрі натюрморту.

  Дізнайся про жанр натюрморту в графіці, скульптурі або фото-
графії (за вибором).

1 32

4 5 6
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  Пригадай, хто з українських композиторів писав твори для 
фортепіано або інших окремих інструментів.

Українська фортепіанна музика, що зародилася на ос-
нові пісенного й танцювального фольклору, отримала 
потужний поштовх до розвитку наприкінці ХIХ – на по-
чатку XX ст. Неоціненний внесок у її становлення зробив, 
як ми вже згадували, М. Лисенко, творам якого прита-
манне узагальнення народнопісенних інтонацій у поєд-
нанні з авторською мелодикою. Його традиції продовжи-
ли В. Сокальський, М. Калачевський, Я. Степовий,  
С. Людкевич, Л. Ревуцький, М. Колесса, А. Коломі-
єць, М. Скорик, Л. Колодуб, Ю. Щуровський та бага-
то інших.

  Пригадай, які камерно-інструментальні твори ти слухав/слуха-
ла на минулому уроці. До яких жанрів вони належать? Хто на-
писав ці твори?

  Ю. Щуровський. Елегія для фортепіано.  

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

Твори українського композитора Юрія 
Щуровсь кого глибоко народні, з ви-
разним національним колоритом та лі-
ризмом, який передає найтонші грані 
почуттів людської душі. У його твор-
чому доробку є два альбоми для дітей: 
«Прогулянка» (1975), «Калейдоскоп» 
(1982), а також декілька збірок дитя-
чих фортепіанних п’єс. 

Урок 19. ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ

енергійнаніжна лагідна

грізназворушлива

лірична

бадьора

сумна

легка

весела

урочиста



  Розглянь картину відомого українського ху-
дожника Івана Марчука. Порівняй образи 
однойменного музичного твору та твору 
живопису. Опиши гармонію в музиці та в 
колориті картини. Із якою подією в долі на-
шої країни в тебе асоціюються художні об-
рази картини?

  М. Лисенко. Елегія для флейти і фортепіано. 

   Які емоції викликало в тебе звучання тво-
ру? Візьми акварельні фарби та пензель. 
Спробуй відтворити свої почуття в етюді 
під назвою «Елегія» за допомогою кольорів 
та їх відтінків.

  Скористайся власним ґаджетом і дізнайся більше про флей-
ту — музичний інструмент, який виконує мелодію елегії.

У професійній вітчизняній музиці значне місце посі-
дає соната. Першими творами цього жанру стали скрип-
кова соната М. Березовського та фортепіанні сонати  
Д. Бортнянського. Пізніше до жанру сонати звертались 
багато українських композиторів: М. Лисенко, В. Косен-
ко, Б. Лятошинський, Р. Сімович, Ю. Щуровський, 
В. Сєчкін та ін.

Жанр сонати вирізняється чіткою структурою. Першу 
частину сонати пишуть у сонатній формі. Сонатна фор-
ма — це принцип викладу музичного матеріалу, який 
передбачає не механічне чергування частин і розділів, 
а взаємодію тем і художніх образів. Теми — головна  
і побічна — або протиставляються одна одній, або допов-
нюють одна одну.
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І. Марчук. Елегія

Тема 1. Шляхами українського мистецтва

Соната (італ. sonat, від лат. sonare — звучати) — 
жанр камерно-інструментальної музики; твір із 
трьох-чотирьох різних за характером і темпом частин, 
призначений для одного або кількох інструментів.
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Розвиток тем відбувається в три етапи — експозиція, 
розробка і реприза.

Експозиція 
показ головної  
і побічної тем

Розробка   
розвиток  

тем 

Реприза  
повторення тем 

(часто видозмінене)

  Л. Ревуцький. Соната № 1 сі мінор. Перша частина (фортепіано).

  Що ти уявляєш під мелодію прослуханого твору? Чи вдалося 
тобі розпізнати головну та побічну теми сонати? Охарактери-
зуй кожну з них. Які засоби виразності використав композитор 
у цьому творі? 

Левко Ревуцький — видатний ук-
ра їнський композитор, який збагатив 
вітчизняну музику своїм неповторним 
стилем. У творах композитора просте-
жуються українська народна мело-
дика і традиції сучасної професійної 
музики. Музиці Л. Ревуцького прита-
манний ліризм, стриманість, багатство 
емоцій, виразність мелодії.  

  Виконуємо пісню «Добрий день людям на Землі» (слова і музика 
І. Танчака).

 Спробуй передати рухами, мімікою та жестами настрій і зміст 
пісні.

  Гра «Музична вікторина».  

  Послухай уривки з перших частин сонат українських компози-
торів. Розпізнай головну та побічну теми: коли звучатиме го-
ловна тема, підніми одну руку; коли звучатиме побічна тема — 

підніми обидві руки. 

   Розкажи про особливості жанру сонати.  
    У якій формі зазвичай пишуть першу частину сонати? Що ха-

рактерно для цієї форми?
   Назви прізвища українських композиторів, які писали форте-

піанні твори. 
  Дізнайся з додаткових джерел, хто із сучасних композиторів 
написав сонати для фортепіано.



К. Костанді.  
Розквітлий бузок
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Урок 20. ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ

  Пригадай, що таке сюжетно-тематична композиція.    

Ти вже знаєш, що компо-
зиція — це побудова худож-
нього твору, пов’язана з його 
змістом, призначенням і ха-
рактером, а також сам твір 
як результат діяльності ху-
дожника/художниці. 

Тематичний сюжет є важ-
ливим об’єктом зображення 
у творчості живописців, гра-
фіків, скульпторів, майстрів 
декоративно-ужиткового мис-

тецтва й фотохудожників. Композиції з тематичним сю-
жетом переважно належать до побутового жанру, однак 
вони відображають не тільки побут, працю, дозвілля лю-
дей, сцени з особистого, родинного чи суспільного життя, 
а й історичні події, епізоди легенд, міфів тощо.

  Розглянь схему. Пригадай, що тобі відомо про ці жанри мисте-
цтва. Розкажи, які сюжети зображують у творах кожного жанру.

Сьогодні ми детальніше ознайомимось із художніми 
творами релігійного та міфологічного жанрів. Для 
початку побуваємо в храмах — пам’ятках сакральної ар-
хітектури, де можна побачити шедеври іконопису, скуль-
птури, а також твори монументального живопису: фрес-
ки та мозаїки.

Історичний

Батальний Міфологічний

Побутовий Релігійний

Різновиди жанрів  
сюжетно-тематичної композиції



Чудові зразки монументального живопису зберігають-
ся в святині Києва — Софійському соборі, що є визначною 
пам’яткою історії та архітектури України, а також об’єк-
том Світової спадщини ЮНЕСКО. Особливу цінність ста-
новлять виконані на золотистому тлі мозаїки XI ст., які 
прикрашають головні частини собору. Усім мозаїчним 
зображенням притаманні багатство барв, яскравість і на-
сиченість тонів, серед яких переважають синій та сіро-бі-
лий у поєднанні з пурпуровим. 

Унікальним витвором сакрального 
мистецтва вважають виконану на вну-
трішній поверхні купола собору шести-
метрову фігуру Богоматері Оранти. За-
лежно від кута зору, спостерігач бачить 
Оранту в різних позах — стоячи, схи-
лившись у молитві чи на колінах. 

  Розглянь світлину. Які емоції викликає 
в тебе зображений твір? До якого виду 
та жанру мистецтва він належить? Які 
кольори й засоби виразності викори-
стали майстри?

  Б. Фільц. Літургія «Богородице Діво, ра-
дуйся» (у виконанні Великого дитячого 
хору НРКУ).

  Яке враження справила на тебе ця музика? Знайди спільні 
риси між релігійним живописом та духовною музикою.

Вирушаймо в подорож до Львова, аби дізнатися про 
унікальні зображення святого Юрія Змієборця, якого 
вважають покровителем цього міста. 

На давніх українських іконах ми бачимо святого  
Юрія-воїна на коні, змія, пронизаного списом вершника, 
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Мозаїка Богоматір Оранта.  
Софія Київська

Релігійний жанр в образотворчому мисте-
цтві — зображення релігійних сюжетів в іконописі, 
монументальному живописі, графіці, скульптурі.    
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на задньому плані — врятовану царівну, її батьків, мури 
міста Ласії та його мешканців.  

Скульптурна група «Юрій Змієборець», яка прикрашає 
собор Святого Юра у Львові, визнана шедевром світової 
пластики. Це одне з найкращих творінь геніального мит-
ця XVIII ст. Йогана Георга Пінзеля. 

Чи відомі тобі міфи та легенди давніх українців? Сю-
жети й образи української міфології перегукуються з ан-
тичними міфами та біблійними легендами.

Міфологічний жанр яскраво відображений у книжко-
вій графіці України, зокрема в оформленні старовинних 
книг, над якими працювали гравери XVII–XVIII ст. бра-
ти Тарасевичі та Григорій Левицький. 
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Міфологічний жанр в образотворчому мисте-
цтві — зображення подій та героїв міфів і легенд за-
собами графіки, живопису, скульптури. 

Й. Г. Пінзель. Скульптурна група  
Святого Юрія Змієборця на фасаді 

собору Святого Юра у Львові 

Ікона 
«Святий Юрій Змієборець», XV ст.  

с. Звижень, Львівська обл.



Є. Гапчинська Н. Курій-Максимів Х. Лукащук 

Г. Левицький сприяв жанровому зба-
гаченню української гравюри. Усім його 
роботам притаманні оригінальність ком-
позиції, виразний малюнок, досконале 
володіння техніками різцевої гравюри 
та офорту. Твори митця прикрашають 
лаврські видання «Євангеліє» (1737 р.) 
та «Апостол» (1737, 1738 рр.).

  Розглянь репродукцію гравюри. Зверни 
увагу на композицію твору та другоряд-
ні деталі. Охарактеризуй утілений мит-
цем образ. 

У творчості багатьох митців присутні образи янголів. 
Зображують їх із крилами та німбом (сяйвом, ореолом) 
над головою, що свідчить про святість та божественне по-
ходження. У християнстві янголів вважають помічника-
ми Бога й заступниками людей.

   Розглянь роботи сучасних українських художниць Є. Гапчин-
ської, Х. Лукащук та Н. Курій-Максимів. Чим схожі та чим від-
різняються їхні твори? Охарактеризуй утілений кожною майс-
тринею образ.
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     Г. Левицький.  
Євангеліст Іоанн. Гравюра 1737 р.
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   Створи стилізований образ янгола-захисника для українських 
воїнів. Дотримуйся вказаної на зразку послідовності роботи, 
але намагайся втілити власний задум. 

 Працюй під музику Т. Петриненка «Господи, помилуй нас».

   Назви жанри сюжетно-тематичних композицій.    
    У чому полягають особливості релігійного та міфологічного 

жанрів? Які сюжети їм притаманні?  
    Розкажи, чи доводилось тобі бачити твори цих жанрів у буден-

ному житті.
   Переглянь роботи друзів. Зберіть створених вами янголів і від-

правте їх українським воїнам.

   Дізнайся більше про розвиток міфологічного жанру в Україні, 
скориставшись власним ґаджетом.
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  Що ти знаєш про симфонічну музику?   

Симфонічна музика — один із найскладніших напрям-
ків музичної творчості, адже композитор/композиторка 
має написати партію для кожного інструмента оркестру. 
Натомість, саме завдяки злагодженому звучанню широ-
кого кола інструментів автор чи авторка може достовірно 
передати слухачам свій задум, емоційний стан, почуття. 

  Пригадай, які музичні інструменти входять до складу симфо-
нічного оркестру. Які з них ти зможеш розпізнати на слух? Хто 
керує оркестром? У чому полягає діяльність людини цього 
фаху?

Зазирнімо в скриньку жанрів симфонічної музики.  
  Розгляньте схему. Які з цих жанрів вам відомі? Спробуйте при-
гадати прізвища авторів і назви симфонічних творів, які ви слу-
хали на уроках мистецтва у 5-му класі.

До жанрів симфонічної музики також належить симфо-
нієта, симфонічна картина, симфонічна фантазія.
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Урок 21. СЮЖЕТ У ТВОРАХ МИСТЕЦТВА

Симфонія (грец. συμφονία — співзвуччя) — жанр 
оркестрової музики, великий твір для оркестру, на-
писаний зазвичай у формі сонатно-симфонічного 
циклу. 

Симфонічна музика — музика, започаткована 
появою жанру симфонії і призначена для виконан-
ня симфонічним оркестром. 

Симфонічна 
поема

Симфонічні 
варіації

Симфонічна 
сюїта

Увертюра КонцертСимфонія

Скринька жанрів  
симфонічної музики
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Класичні зразки симфонії складаються з чотирьох ча-
стин.

 
  Симфонія соль мінор невідомого автора початку ХІХ ст. Части-
на 4. Козачок (фрагмент).   

  Чим тебе вразила прослухана музика? Чому, на твою думку, 
фінал симфонії має назву «Козачок»? Які засоби музичної ви-
разності характерні для цього фрагмента? Які інструменти ви-
конували твір? Розкажи про особливості їх звучання. Охарак-
теризуй композицію та мелодію твору. У якій формі його 
написано?

В українській музиці перші симфонічні твори з’явилися 
наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст. До них належать 
«Концертна симфонія» Д. Бортнянського та «Симфонія 
соль мінор» невідомого автора.

Інтерес до оркестрової музики в Україні пожвавив-
ся у другій половині ХІХ століття: М. Лисенко створив 
«Юнацьку симфонію» та симфонічну фантазію, М. Кала-
чевський — «Українську симфонію», М. Вербицький — 
оркестрові увертюри, В. Сокальський — симфонію і 
фантазії. Це були яскраві й оригінальні твори, написані 
на основі українських народних мотивів.

Найвидатніші досягнення українського симфонізму 
ХХ ст. пов’язані з іменами Л. Ревуцького, Б. Лятошин-
ського, С. Людкевича, М. Колесси, Г. Майбороди,  
М. Дремлюги, Л. Колодуба, І. Карабиця. Серед сучас-
них вітчизняних авторів симфоній — В. Сильвестров, 
Є. Станкович, Б. Буєвський, І. Поклад, М. Скорик та ін.
   Пригадай, що таке програмна музика. Що може слугувати про-
грамою, яка розкриває втілений у творі сюжет?

Частина 1 — швидка, енергійна (у формі сонатного 
                       алегро). 
Частина 2 — повільна, лірична (часто варіаційна). 
Частина 3 — танцювальна (менует або скерцо). 
Частина 4 — яскравий, динамічний фінал (у сонатній  
                       формі; іноді у формі рондо чи рондо-сонати).

Тема 1. Шляхами українського мистецтва



  С. Людкевич. «Прикарпатська симфонія». Частина 1 (фраг-
мент).

   Розкажи про свої враження від прослуханого твору. Поміркуй, 
чи належить він до програмної музики. Обґрунтуй свою думку. 
Скористайся ґаджетом і знайди краєвиди Прикарпаття, які 
співзвучні характеру музики симфонії.

Станіслав Людкевич — укра-
їнський ком позитор, музико знавець, 
фольклорист, педагог, творчість яко-
го сповнена громадянського пафосу й 
позначена масштабним національним 
колоритом. У доробку композитора — 
8 симфонічних поем, фортепіанні та 
скрипкові концерти, кантата «Запо-
віт» і кантата-симфонія «Кавказ» (на 
вірші Т. Шевченка), хорові компози-

ції на тексти Т. Шевченка, І. Франка, М. Шашкевича,  
М. Рильського, обробки народних пісень та інші вокальні 
й інструментальні твори. 

Серед безлічі інструментальних композицій є твори, 
які не мають художніх назв або літературних сюжетів.  
Їх відносять до непрограмної музики. 

Непрограмні твори називають сонатами, симфонія-
ми, прелюдіями тощо. Подібні назви не дають уявлень 
про характер того чи іншого твору, але вказують на му-
зичний жанр, у якому він написаний. Під час слухання 
непрограмної музики у кожного слухача виникають влас-
ні образи та відчуття залежно від особистісного сприй-
няття, підготовленості та рівня духовної культури.
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Непрограмна музика — це інструментальні 
твори, які не мають художніх назв або літератур-
них сюжетів. 



Непрограмна музика розвиває фантазію, викликає різ-
номанітні асоціації, пробуджує почуття.
  В. Попадюк. Уривок з оркестрової фантазії (у виконанні Націо-
нального оркестру народних інструментів). 

  Який настрій викликала в тебе прослухана музика? Порівняй 
звучання симфонічного оркестру та оркестру народних інстру-
ментів.

  Розучуємо твір «Заспіваймо пісню за Україну» (слова і музика  
О. Пономарьова).

1. Ми ніколи не зречемося рідної мови!
Ми ніколи не зречемося рідної землі!
І борітеся — поборете будь-які змови!
І борітеся — поборете все, що у злі!
  Приспів:
Заспіваймо пісню за Україну!
За її незалежність, за волю її!
Заспіваймо пісню за Україну,
Бо потрібна допомога моїй рідній землі!

2. Ми піднімемо наш прапор знову і знову!
Слава рідній Україні, слава рідній землі!
І борітеся — поборете будь-які змови!
І борітеся — поборете все, що у злі!
  Приспів (двічі).

  Гра «Неперервний ланцюжок».  

  Заспівай із друзями перший куплет пісні ланцюжком: кожен по 
черзі виконує тільки один склад, а з цих складів має утворити-
ся мелодія куплету. Приспів виконуйте разом.

   Яку музику називають симфонічною?     
    Що таке симфонія? Розкажи про особливості будови симфо-

нії. 
    Які українські композитори працювали в симфонічному жанрі?   

   Скористайся власним ґаджетом і досліди, які симфонічні тво-
ри є в музичній спадщині М. Скорика. Поповни свою фонотеку 
записом твору, що найбільше тобі сподобався. 

Тема 1. Шляхами українського мистецтва
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  Пригадай, із якими жанрами сюжетно-тематичних композицій 
ти ознайомився/ознайомилась на попередньому уроці.  

Наша мистецька мандрівка триває. Сьогодні ми дізна-
ємось більше про побутовий жанр. 

Побутовий жанр об’єднує твори живопису, графіки, 
скульптури (переважно невеликих розмірів), декоратив-
но-ужиткового мистецтва, фотомистецтва. Головний ге-
рой сюжетів цих творів — людина. Тематика композицій 
надзвичайно різноманітна: праця, свято, відпочинок, до-
звілля, сцени родинного життя, що розгортаються на тлі 
пейзажу або в інтер’єрі.

Своєрідність побутового жанру полягає в тому, що ком-
позиція твору може бути як однофігурною, так і багато-
фігурною. Особливу увагу митець/мисткиня приділяє по-
будові своєї роботи, що залежить від творчого задуму: як 
саме буде представлено глядачам обраний сюжет, до чого 
чи до кого привернено увагу, які засоби виразності необ-
хідні для втілення ідеї.
  Розглянь зображені твори (с. 80-81). До яких видів мистецтва 
вони належать? Що об’єднує ці твори? Визнач тематику кожної 
роботи. 
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Урок 22. СЮЖЕТ У ТВОРАХ МИСТЕЦТВА

Л. Позен. Лірник В. Патик. Сад життя 

Побутовий жанр в образотворчому мистецтві 
присвячений зображенню буденного приватного та 
громадського життя людей.
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В Україні багато визнаних майстрів побутового жанру. 
Серед них — відомі живописці М. Пимоненко, С. Ва-
сильківський, О. Сластіон, О. Мурашко та ін. Вони 
збагатили цей жанр новою тематикою і сюжетами, на-
дали йому більшого соціального звучання. Буденні сце-
ни, сільські роботи, святкування, народні обряди митці 
зображували дуже детально, реалістично, адже художні 
образи їхніх творів  базувалися на засадах правди життя. 
Важливо, що такі картини дають нам уявлення про тра-
диційний спосіб життя українців, їхні звичаї та господар-
ські заняття.

Завітаймо в Національний художній му-
зей України на виставку картин Миколи 
Пимоненка, творча спадщина якого на-
лічує близько тисячі робіт. Майстер писав 
переважно портрети і твори побутового 
жанру, пронизані любов’ю до рідної землі 
та простих людей. Теми й сюжети його по-
лотен — звичне життя українського селян-
ства: весілля, побачення, повернення з ро-
боти, сватання тощо.

Цікаво, що творчістю М. Пимоненка за-
цікавилися за кордоном. Його картина  
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М. Пимоненко.  
Автопортрет

С. Налепинська-Бойчук.  
Дівчата з книжкою 

Чернігівські вишивальниці.1914 р. 
Фото із сайту uahistory_info



«Гопак», яка з успіхом експонувалася на виставці в Па-
рижі 1909 р., тепер зберігається в Луврі, а картину «Ве-
ликий четвер» у 1904 р. придбав один із музеїв Мюнхена.

  Об’єднайтесь у три групи. Розгляньте картини М. Пимоненка  
й обговоріть, яку з них аналізуватиме кожна група. Охаракте-
ризуйте сюжет і тематику обраної картини. Яка це композиція: 
однофігурна чи багатофігурна? Що зображено на передньому, 
середньому та задньому планах? Які кольори переважають на 
картині? Який настрій вона створює?

Поради від майстра: в усіх тво-
рах побутового жанру сюжет містить 
зображення людей, тому важливо 
пам’ятати про пропорційну будову 
осіб різної статі та різного віку. 

Голова дорослої людини становить восьму частину всієї 
її постаті, а голова і тулуб — половину. Ширина розстав-
лених рук наближається до показників зросту. Ширина 
плечей дорівнює двом розмірам голови. Довжина руки — 
трьом розмірам голови. Довжина вільно опущеної руки 
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Пропорції — співвідношення 
частин цілого між собою.

Гуси, додому!Свати Ідилія



сягає  середини стегна. Довжина кисті руки відповідає 
розміру обличчя, довжина стопи — висоті голови.

   Візьми до уваги поради майстра і створи сюжетно-тематичну 
композицію «У родинному колі».

    Що зображують у творах побутового жанру? У чому полягає 
його своєрідність?   

    Від чого залежить композиція твору? Якою вона буває? 
    Кого з українських майстрів побутового жанру ти знаєш? 
    Розкажи про пропорційну будову тіла людини. Для чого ху-

дожникам потрібні такі знання?

  Знайди в інтернет-джерелах фотографії побутового жанру на 
тему «Спорт» і завантаж їх на власний ґаджет.
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  Пригадай, що таке увертюра.    

Увертюра як жанр зародилася на рубежі XVI–XVII ст. 
У симфонічній музиці увертюра є концертною п’єсою, що 
пов’язана з музичним театром, адже її завдання — нала-
штувати глядачів на сприйняття музичної дії на сцені. 
Увертюра може бути частиною великого твору, вступом 
або самостійним симфонічним музичним твором, який має 
програму. 

  

   М. Волинський. Увертюра до опери «Данило Галицький» (у ви-
конанні Національного президентського оркестру України). 

  Які емоції викликає в тебе прослухана музика? Які картини по-
стають в твоїй уяві? Визнач характер мелодії. Чи вдалося тобі 
відчути зміну темпу, настрою твору? Які засоби музичної ви-
разності використав композитор для створення образу князя 
Данила?   

Данило Галицький — великий князь Во-
лині й Галичини, пізніше  — король Дани-
ло. Під час його правління було засновано 
декілька нових міст, зокрема Львів та Холм.

В основі однойменної опери — історичні 
події ХІІІ століття за часів Галицько-Во-
линського князівства. Опера розповідає 
про боротьбу Данилового оточення за 
престол, героїчне протистояння україн-
ського народу татаро-монгольській орді,  
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Урок 23. ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ  
В МУЗИЦІ ТА ЖИВОПИСІ

Увертюра (франц. ouverture, від лат. apertura — 
відкриття, початок) — інструментальний вступ до те-
атрального спектаклю, частіше музичного (опери, ба-
лету, оперети), але іноді й до драматичного, а також 
до вокально-інструментальних творів (кантат, орато-
рій) або до інструментальних п’єс сюїтного типу.

Данило Галицький. Мозаїка на станції 
метро «Золоті ворота». Київ
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коронацію Данила й одруження його 
сина Лева. 
   Порівняй музику увертюри зі скульптур-
ним зображенням короля Данила. Які  об-
рази цієї історичної постаті втілили ком-
позитор і скульптор? Назви спільні та 
відмінні риси. 

   Саундтрек до фільму «Король Данило» 
(реж. Т. Химич, композитор С. Шманьов, 
2018).

  Який настрій створює ця музика? Проаналізуй, як вона допо-
магає створити героїчний образ головного героя.

Наприкінці XVII ст. оперні або театральні увертюри 
іноді виконували поза театром — на концертах. Так із 
плином часу сформувався самостійний програмний му-
зичний твір — концертна увертюра. 

Концертна увертюра може бути приурочена до кон-
кретного торжества, про яке свідчить її назва: святкова, 
урочиста, ювілейна, привітальна та ін. 
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Пам’ятник  
Данилу Галицькому у Львові

Кадр із кінофільму «Король Данило», 2018.  Реж. Т. Химич



У серпні 2021 року в Киє-
ві було оголошено підсумки 
конкурсу «Українська кон-
цертна увертюра», присвяче-
ного 30-річчю Незалежності 
нашої держави. Завдання 
конкурсу — створення уро-
чистої концертної увертюри 
для офіційних заходів та це-
ремоній. Серед 35-ти компо-
зиторів-учасників перемогу 

здобув Богдан Кривопуст. Саме його твір прозвучав у 
виконанні Національного симфонічного оркестру на га-
ла-концерті в День Незалежності. 

   Б. Кривопуст. «Українська концертна увертюра» (у виконанні 
Національного симфонічного оркестру; фрагмент).

  Які почуття пробуджує ця музика? Що ти уявляєш під її звучан-
ня? Як ти вважаєш: скільки частин у прослуханому творі? До-
бери слова, якими можна описати мелодію головної теми 
увертюри. 

    Послухай уривок із «Української концертної увертюри» ще раз. 
Передай свої враження від цього твору в асоціативній компо-
зиції за його мотивами. Техніка виконання — маркери або фло-
мастери. 

   Виконуємо твір «Заспіваймо пісню за Україну » (слова та музи-
ка О. Пономарьова) під фонограму. 

   Об’єднайтесь у дві групи. Кожна група виконує заспів, а при-
спів — усі разом. 

   Що таке увертюра? Назви відомі тобі увертюри українських 
композиторів.    

    Розкажи про особливості концертної увертюри.   
   Хто написав концертну увертюру, яку ми слухали на уроці?  

  Дізнайся з додаткових джерел про творчий шлях сучасного 
українського композитора Б. Кривопуста.
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