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Мета видання — допомогти учням засвоїти
програмовий матеріал, навчити їх розуміти і сприймати музику, набувати практичних умінь та навичок, стимулювати їхню творчу діяльність на уроках
музики. Основним матерiалом у структурi кожного
уроку є розкриття конкретної теми, передмова до
слухання музики, пояснення про елементи музичної
мови та засобів виразності, вивчення та виконання
пiсень. Матерiал уроку містить вправи для розвитку вiдчуття метроритму, сольфеджування, а також
i творчi завдання. Для прослуховування творів можна використовувати аудіокасети та компакт-диски
«Фонохрестоматія з музики. 7 клас», а також інтерактивні уроки, в яких подано матеріал для прослуховування музики на кожному уроці, розучування і
виконання пісень, що вивчаються.
Ɇɭɡɢɱɧɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨɤɥɚɫɏɪɟɫɬɨɦɚɬɿɹ
        

У хрестоматії подано пісні для учнів сьомого
класу відповідно до вимог чинної програми Міністерства освіти і науки України та Державного стандарту початкової загальної освіти.

Підручник спрямований на ознайомлення з традиціями та
новаторством у музичному мистецтві, а саме: зустріч з музичною культурою рідного краю та зарубіжних країн, музичним
аранжуванням й обробками народних пісень. Зміст підручника відповідає вимогам навчальної програми і реалізує всі змістові лінії Державного стандарту середньої загальної освіти з
музичного мистецтва.
Обсяг текстів навчального підручника є доступним, а зміст
цікавим. Зміст викладу навчального матеріалу підручника логічний і послідовний.
В основі розкриття теми кожного уроку лежить теоретичний і практичний підхід.
У підручнику, крім вивчення музики рідного краю та
розучування пісень, подано матеріал, який ознайомить учнів
з новаторством у музичному мистецтві; джазовою, естрадною,
рок-музикою та шансоном. Уперше для учнів звучатимуть
цікаві композиції в сучасних різноманітних напрямках, а також музика театру і кіно, відчинить двері електронна музика.
Працюючи з підручником, учні зможуть удосконалювати свою
виконавську майстерність, вивчаючи нові пісні.
Цей підручник допоможе учням не тільки засвоювати навчальний матеріал на уроках, а й самостійно працювати над
темами, які найбільше сподобалися, а також готувати цікаві
мистецькі проекти.
Крім того, до підручника розроблено інтерактивні уроки,
де подано зразки виконання, мелодію та супровід до пісні, а
також музичний матеріал для прослуховування на кожному
уроці.
Відбір підручників проводиться на сайті репозитарію ua.lokando.com
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На компакт-дисках вміщено твори для слухання та пісенний репертуар (Розучування мелодії. Виконання пісні. Фонограма(мінус).(Mp3).

Послідовність ваших дій:
1. Зайдіть на сайт репозитарію ua.lokando.com
2. Клацніть «Конкурс підручників»
3. Оберіть клас (4 або 7)
4. Оберіть предмет
5. Виберіть підручник, за яким будете навчатися
6. На сторінці вашої школи в репозитарії, використовуючи
логін і пароль школи, директор здійснить замовлення вибраних вчителями підручників.
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У посібнику вміщено розробки уроків з музичного мистецтва для 7 класу відповідно до нової навчальної програми Міністерства освіти
і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів, підручника «Музичне мистецтво.
7 клас» (автор Кондратова Л.Г.).
Поданий матеріал містить методичні рекомендації, календарно-тематичні та поурочні плани,
а також додаток із текстом пісенного репертуару.
Для вчителів музики, студентів музично-педагогічних факультетів, викладачів.
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