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Юний друже!
Запрошую тебе до Країни музичного мистецтва. 

Завдяки цьому підручнику ти розшириш і поглибиш 
свої уявлення про мистецтво звуків та засоби його 
виразності, ознайомишся із шедеврами народної та 
професійної музики, дізнаєшся про особливості вза-
ємодії музики з іншими видами мистецтва. 

Разом з тобою вивчати основи музичного мистецтва, слухати музич-
ні твори, співати пісні, грати в цікаві музичні ігри будуть мої друзі — 
український хлопчик Богдан та його подруга Христина, яка мешкає в 
одній із країн Європи. Вони теж навчаються у 5 класі, захоплюються 
музикою і прагнуть стати справжніми музикантами. 

Цей підручник допоможе тобі не тільки засвоювати навчальний 
матеріал на уроках, а й самостійно працювати над темами, які най-
більше сподобалися, та готувати цікаві мистецькі проекти. Бажаю тобі 
приємних зустрічей із мистецтвом!   

Автор



 Послухай музику

 заспівай пісню

   сходинки  
                           пізнання

 Я про це знаю

 Підсумовуємо  
        вивчене

 
спробуй  

        виконати

 запам’ятай 

  виконай  
         удома

Умовні  
позначення
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НаРОдНа Музика

ПРОфесійНа Музика

взаєМОдія Музики  
з іНшиМи видаМи Мистецтва
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Привіт, мій друже! Пропоную тобі завітати до Країни музичного мис-
тецтва та дізнатися більше про зв’язок музики з іншими видами творчої 
діяльності людини. 

А ось і наші друзі. Поглянь — вони вже спілкуються у скайпі. 

          Музика пов’язана із: 
словом (у літературі, пісні, опері); 
сценічною дією (у театрі, кіно, цирку);  
танцем і жестом (у хореографії); 
візуальними образами (в образотворчому  
мис тецтві).

Кіно

театр

хореоГрафіЯ

ЛітературацирК

образотворче  
Мистецтво:

живопис
графіка

скульптура
архітектура
декоративне  
мистецтво

зв’ЯзоК МузиКи з іншиМи видаМи Мистецтва

МузиКа

мИСТеЦТво звУків

Привіт, Богдане! Я люблю слухати му-
зику і співати. А недавно дізналася, що 
музика пов’язана з іншими видами мис-
тецтва. Поглянь: я зобразила цей зв’язок 
схематично. 
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гопак і козачок — швидкі народні танці, які ви-
конують соло, парами та групами.
Аркан — гуцульський народний танець, який ви-
конують чоловіки з топірцями в руках.
Метелиця — народний швидкий танець зі зміною 
фігур та різноманітними обертаннями.

українські народні танці гопак, козачок, метелиця 
у виконанні оркестру народних інструментів.

Проаналізуй ці твори за таким планом:

1.  Які народні інструменти виконували танцювальні компо-
зиції?

2.  Які засоби музичної виразності тобі вдалося розпізнати  
у прослуханих творах? Охарактеризуй мелодію, лад, гар-
монію, ритм, темп, регістр і динаміку кожного танцю.

3. Ритм якого танцю тобі найбільше сподобався? Що в цій 
музиці привернуло твою увагу?

4.  Який настрій навіяла тобі музика?  

Прослухай мелодію українського танцю, який тобі найбіль-
ше сподобався, ще раз. Уяви себе музикантом, що грає в орке-
стрі. Обери ударний інструмент (барабан, маракаси, бубон)  та 
виконай музичний супровід танцювальної композиції.

Виконуємо «Пісеньку джури» о. жилінського.
Заспівай пісню під фонограму. Спробуй себе в ролі соліста, 

а приспів виконай разом з однокласниками. 

Створи до пісні ритмічний супровід, використовуючи паль 
ці рук, плескання в долоні та притупування. Під час співу 
виконуй пластичну імпровізацію — ритмічні рухи тілом, які 
нагадували б традиційні елементи  українських народних 
танців. 

Тема 2. Народна музика
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Приєднуйся до проекту наших друзів! 

Христино! Пропоную створити буклет 
«Тан ці народів світу» та прикрасити його 
яскравими ілюстраціями.

Гаразд! Я шукатиму потрібну інформа-
цію, а ти спробуй «озвучити» ці картини!

А. Ромако.    
«Танець»

Р. та Н. Федини.
«Гуцульські  танці»

Українці танцюють

 Які українські народні танці ти знаєш? Розкажи про особли-
вості їх виконання та музичний супровід.

 Який настрій викликають у тебе мелодії народних танців? 
Опиши свої враження. 

Послухай танцювальну музику. Чи схожа вона на ритми укра-
їнських народних танців? 

Вивчи декілька традиційних рухів народного танцю, який 
тобі найбільше сподобався.

Виготов буклет «Танці народів світу».

Н. Пуссен. «Танці  
навколо золотого тельця»                  

Розглянь репродукції картин. Допоможи Богданові підібрати музи-
ку до зображених танців.
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  станцІЯ «ПІДБеРи МеЛоДІЮ» 

Пригадай, які музичні твори відповідають цим ілюстраціям.

     станцІЯ «танцЮваЛЬниЙ МаЙДан» 

Розглянь малюнки, на яких зображено фрагменти різних 
танців. Зобрази рухами танець так, щоб його впізнали 

твої друзі. Придумай власну ритмічну імпровізацію з музич-
ним супроводом.

Тема 4. Взаємодія музики з іншими видами мистецтва



175

Й. Штраус. Швидка полька «Полювання».
н. Май. «Я бажаю вам добра».

Одна земля, одна надія
І сонечко на всіх одне,
Воно усіх теплом зігріє,
Воно нікого не мине.
І буде знов весна на світі
Надію людям дарувать,
І будем ми на світі жити,
І про добро пісні співать. 

            Приспів:
А я бажаю вам добра,
А я бажаю вам тепла,
Любові завтра і сьогодні.
А я бажаю вам добра,
Щоб, наче сад, душа цвіла,
Щоб зорі падали в долоні.

До зустрічі, друже! Хай музика завжди приносить тобі задоволення!

До нових зустрічей! Ми обов’язково ще 
поспілкуємося! Слухайте та вчіться 
розуміти музику!

Танцюйте, грайте та створюйте пісні на 
улюблені вірші! А ще відвідуйте концерт-
ні зали і театри — там стільки чудової 
МУЗИКИ!!! 

Назустріч канікулам
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