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Юний друже!

Цей посібник допоможе тобі поринути у чарівний світ музики, 
відкрити животворне джерело людських почуттів і преживань, 
розвинути художньо-творчі здібності.

користуючись посібником, ти навчишся слухати та сприйма-
ти музику, розучувати та виконувати пісні, ознайомишся з твора-
ми українських і зарубіжних композиторів. 

Основнi вимоги до спiву
1. Спiвати потрiбно стоячи або сидячи. 
 Стiйте прямо, голову тримайте вiльно, не напружуйтесь.
 Плечi вiдведiть назад, руки вiльно опустiть.
 Пiд час спiву сидячи руки покладiть на колiна або парту.
2. дихайте спокiйно, плечi не пiднiмайте. 
 кожне слово пiснi вимовляйте чiтко i виразно. 
3. Спiвайте м’яким наспiвним голосом. 
 Спiваючи в хорi, не видiляйтесь.
 Прислухайтесь до спiву однокласникiв, не викрикуйте.
4. Ваш спiв повинен бути виразним, красивим, на радiсть вам i слу хачам.
5. Не можна спiвати голосним рiзким звуком. Недбале ставлення до свого 

голосу, крик, вереск можуть призвести до втрати голосу.
6. Не спiвайте на холодному чи сирому повiтрi.

Жанри музичного мистецтва

Жанри камерно-вокальної музики

Жанри хорової музики

Жанри камерно-інструментальної музики

Жанри симфонічної музики
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Жанрова палітра музичного мистецтва

Музичне мистецтво за допомогою впорядкованих звуків до-
носить до слухача думки та почуття композитора, що втілені  
в художніх образах. Музичне мистецтво розподіляють за жанра-
ми, що різняться видом і манерою виконання.

                                       
Вокальні  

жанри
камерно-вокальна музика
хорова музика

Інструментальні 
жанри

камерно-інструментальна музика
симфонічна музика

                                       
Музичний жанр — рід, вид, тип, манера. Жанри відрізня-
ються один від одного особливостями змісту та форми.

Слухання музики.

Едвард Ґріґ. Концерт № 1 для 
фортепіано з оркестром (ля-мінор),  ч. І. 

Які твої враження від прослуханого твору?
до якого жанру належить цей твір?

 жанру хорової музики    жанру симфонічної музики

 жанру інструментальної музики 
Які засоби виразності застосував композитор у цьому творі?

 мелодію    ритм    динаміку    темп    
        

Концерт — жанр інструментальної музики, в основі якого 
лежить «змагання» соліста та оркестру.

Едвард Ґріґ. Норвезький композитор, піаніст, засно-
вник норвезької професійної музики. Створив понад 
240 пісень та 10 зошитів-п’єс для фортепіано. Най-
більш відомі його твори — фортепіанний концерт  
і музика до драми Г. ібсена «Пер Ґюнт».

1843–1907 рр.

Урок 1 Жанри камерно-вокальної музики
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Про що розповідає ноктюрн

Ноктюрн — наспівна лірична замріяно-мелодична п’єса, 
зміст якої пов’язаний з художніми образами ночі. Нок-
тюрн — це жанр фортепіанної музики.

Слухання музики.

а) Едвард Ґріґ. Ноктюрн № 4 із циклу «Ліричні п’єси».
б) Фридерик Шопен. Ноктюрн сі-мажор.
в) Арно Бабаджанян. Ноктюрн.

Який із прослуханих творів сподобався тобі найбільше?

Чим відрізняються ноктюрни один від одного?

 змістом    характером     темпом           

 динамічними відтінками     різним настроєм

На що надихає така музика? 

Динамічні відтінки

різні відтінки сили звучання в музиці називаються дина-
мічними відтінками.

p (піано) — тихо  

f (форте) — голосно

mp (мецо-піано) — не дуже тихо  

mf (мецо-форте) — не дуже голосно

pp (піанісимо) — дуже тихо  

ff (фортисимо) — дуже голосно

Урок 21
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Хлоп’ята і дівчатка
Слова І. Діка                                                          Музика А. Островського
Переклад Н. Забіли

ровесниці й ровесники,
дівчатка і хлоп’ята,
Гуртом співать чудесно нам, 
Гуртом книжки читати.
            Приспів:
дівчатка й хлопята,
Хлоп’ята й дівчатка:
так радісно в класі у нас!
Ми дружно всі разом вчимося
і будем дружити весь час!

дзвінок нас кличе весело,
Сусіди ми по партах — 
ровесниці й ровесники,
Хлоп’ята і дівчатка.
            Приспів.

ровесниці й ровесники,
Хлоп’ята і дівчатка,
Ми дружимо, і приспів цей
Нехай звучить спочатку!

                                                 Приспів.

Пісня краще звучить, якщо її виконувати

 із супроводом      без супроводу      a’capella

розглянь вправи. Визнач динаміку, зазначену в нотописі.

Урок 21

а)

б)
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