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Тема
уроку
Музична
культура
рідного краю
Пісні
рідного дому

1.

2.

Л. Ревуцький. симфонія
№2 (фінал)

Українська народна пісня
«Через сад-виноград» у
виконанні С. Крушельницької. Фрагменти творів (за
вибором учителя): муз.
Г. Татарченка, сл. А. Демиденка. «Україночка»
у виконанні О. Білозір;
муз. М. Збарацького,
сл. Н. Галковської. «Я козачка
твоя» у виконанні
Р. Кириченко; муз. і сл.
Л. Якима. «Смерека» у
виконанні М. Гнатюка;
муз. І. Білик, сл. А. Матвій
чука. «Країна» у виконанні
І. Білик; муз. і сл. О. Поно
марьова. «З ранку до ночі» у
виконанні О. Пономарьова;
муз. Р. Лижичко, сл. О. Ксе
нофонтова. «Знаю я» у
виконанні Руслани

Поняття «вокальна
музична культура
рідного краю»,
«вокальні шедеври
рідного краю».
Творчість видатних
виконавців і
композиторів
минулого і сучасності
різних областей
України

Матеріал для
музичного сприймання
Поняття «музична
культура рідного
краю», «музичний
образ»

Основні поняття
для засвоєння

Проект
«Музична
культура
мого краю»
Проект
«Естрадні
пісні
рідного
краю»

О. Злотник.
«Музика
рідного дому»

Учнівські
музичні
проекти
О. Злотник.
«Музика
рідного дому»

Матеріал для
виконання

I семестр. Музичне мистецтво в нашому житті
№
п/п
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5

Поняття «академічна
музика», «аранжування
академічної музики».
Сучасний естрадносимфонічний оркестр
та його інструменти.
Сучасні електронні
обробки симфонічної
музики. Порівняння
оригінальних музичних
творів
та їх аранжування
Поняття «аранжування
традиційної
інструментальної
народної музики».
Особливості
аранжування народної
інструментальної
музики

Поняття «академічне
хорове аранжування».
Особливості аран
жування народної
вокальної музики

Різновиди сучасного
аранжування.
Інструменти в
аранжуванні.
Стилі сучасного
аранжування.
Значення ритму
та інструментовки
в сучасному
аранжуванні.
Стилізація в мистецтві

Аранжування
академічної
музики

Аранжування
народної
музики

Вокальні
перевтілення.
Історія двох
вальсів

Інструментальні
перевтілення.
Електронне
аранжування

4.

7.

6.

5.

поняття «аранжування
музики», різновиди
аранжування –
аранжування
академічної та
народної музики,
сучасне електронне
аранжування
академічної музики

Знайомтесь —
аранжування

3.

Твори на вибір вчителя:
О. Бородін. «Улетай на
крыльях ветра» (уривок
з опери «Князь Ігор») у
виконанні хору дівчатполонянок;
О. Бородін. «Улетай на
крыльях ветра» (уривок
з опери «Князь Ігор») у
виконанні О. Козлова
(саксофон) та
Квартету імені
Д. Шостаковича, у виконанні
гурту «Оберіг», солістка
Н. Морозова (фрагменти);

Твори на вибір вчителя:
А. Джойс. Старовинний вальс
«Осінній сон» у виконанні
духового оркестру, у
виконанні арфістки
В. Городовської;
хорова композиція «Осінній
сон» у виконанні хору
хлопчиків, у виконанні
вокального ансамблю;
Й. Брамс. Вальс №15
у виконанні К. Лечнер
(фортепіано), в оркестровому
виконанні, у виконанні хору
(фрагмент);
Й. Брамс. Вальс №15 у
джазовому аранжуванні

Українська народна піснятанець шумка у виконанні
капели бандуристів;
А. Дворжак. «Слов’янські
танці» №2 («Українська
думка») у виконанні
симфонічного оркестру;
М. Мусоргський. Гопак
із опери «Сорочинський
ярмарок» (перегляд
однойменного фільму
М. Екка)

В.А. Моцарт. Симфонія №40,
1 частина, фрагменти 2-ї, 3-ї,
4-ї частин у виконанні симфо
нічного оркестру
м. Фульда (німеччина);
В.А. Моцарт. Симфонія
№40, 1 частина у виконанні
естрадно-симфонічного
оркестру під керівництвом
Поля Моріа (Франція); ролик
про творчість В.А. Моцарта із
фрагментами сучасного фільму
«Амадей» М. Формана

Твори на вибір вчителя:
Л. ван Бетховен. Соната
№14, частина №1 та сучасне
електронне аранжування
сонати; М. Глінка. «Марш
Чорномора» із опери «Руслан і
Людмила» (фрагмент);
Ф. Ліст. Транскрипція «Маршу
Чорномора» із опери
М. Глінки «Руслан і Людмила»
для фортепіано (фрагмент)

О. Зацепін.
«Куди зника
дитинство»

Т. Петриненко.
«Україна»

Т. Петри
ненко.
«Україна»

В. Івасюк.
«Червона рута»

В. Івасюк.
«Червона рута»

Проект
«Світ моїх
музичних
захоплень»

Проект
«Моя осіння
фантазія»

Проект
«Друге
народження
фольклорних творів»

Проект
«Хто із
великих
тобі
подзвонив?»

Проект
«Музика
кохання»
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6
7
11.

Сучасна обробка
народної музики.
Стилі сучасної
фольклорної му
зики. Сучасна
фольклорна вокальна
та інструментальна
музика. Стилізація.
Фольк-опера

Народна пісня і танець
в інструментальному
творі. Особливості
обробки народних
танців в інстру
ментальних творах

Традиційна
обробка
народної
інструментальної
музики

Фольклор
та сучасна
стилізація

Обробка народної
вокальної музики.
Збірки народних
обробок. Імена
видатних українських
композиторів, які
працювали над
обробкою народної
пісні. Народна пісня в
обробці в опері

Обробка
народної пісні

9.

10.

специфіка
аранжування
поліфонічної
музики. Проміжне
узагальнення з теми

Аранжування
поліфонічних
творів
(урок узагальнення знань)

8.

Є. Станкович. Фольк-опера
«Коли цвіте папороть»
(фрагменти);
пісня «Ой на Івана, та й на
Купала» (стилізація народного
обряду) у виконанні театру
пісні «Джерела»

Українська
народна пісня
«Чом ти не
прийшов»

Р. Квінта.
«Одна калина»

Р. Квінта.
«Одна калина»

Твори на вибір вчителя:
Українська народна пісня
«Сонце низенько» у виконанні
вокального ансамблю; М. Ли
сенко. Пісня Петра («Сонце
низенько») та пісня Наталки
з опери «Наталка Полтавка»;
українська народна пісня
«Сонце низенько» в обробці
М. Лисенка у виконанні
Олешівського церковного
хору (худ. кер. Фицик П.В.)
(фрагмент); В. Меньков.
Акустик-кавер на арію Петра
«Сонце низенько» з опери
«Наталка Полтавка»
(фрагмент)

Твори на вибір вчителя:
А. Хачатурян. Лезгинка з
балету «Гаяне» у вико-
нанні Лондонського симфонічного оркестру (1976 р.,
диригент А. Хачатурян);
М. Глінка. Лезгинка з
опери «Руслан і Людмила»
у виконанні оркестру
(фрагмент); народний
танець лезгинка у виконанні
оркестру;
народний танець лензгинка
в сучасній естрадній обробці
(фрагмент);
вірменcька народна пісня
у виконанні Дж. Гаспаряна
(дудук);
В. Мей (скрипка) і Дж. Гас
парян (дудук). Попурі на
мелодії класичних творів
(фрагмент)

О. Зацепін.
«Куди зника
дитинство»

Й.С. Бах. Токата і фуга ремінор у виконанні Г. Грод
берга (орган), у виконанні
В. Мей (електроскрипка)

П. Чайковський. Адажіо з
балету «Лебедине озеро»;
сучасна обробка твору для
голосу і синтезатора, джазова
стилізація композиції

Проект
«Альбом
стилізацій»

Проект
«Інструменти народів
світу»

Проект
«Мелодії
осені»

Тестові
завдання

