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ЛЮБІ ДРУЖЕ ТА ПОДРУГО!

Запрошуємо вас у захопливу подорож до прекрасної країни Мистецтва. На вас 
чекають цікаві зустрічі з творами народного і професійного мистецтва, ви дізнаєтеся, 
як різні види мистецтва «дружать» одне з одним, створюючи синтез мистецтв.

Під час сприймання художніх творів ви зануритеся в багатий світ людських по-
чуттів і переживань, будете співати, малювати, ліпити – творити.

Тож щасливої дороги країною Мистецтва!
Авторки

РУЖЕ ТА ПОДРУГО!
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1. Мистецтво навколо1. Мистецтво навколо
Ìèñòåöòâî – âàæëèâà ÷àñòèíà æèòòÿ êîæíîї ñó÷àñíîї ëþäèíè. Íàïðè-Ìèñòåöòâî – âàæëè

êëàä, ìóçèêà ñüîãîäíі çâó÷èòü íå òіëüêè â êîíöåðòíèõ çàëàõ. Âîíà ëóíàє 
ç åêðàíіâ ñìàðòôîíіâ, êîìï’þòåðіâ, òåëåâіçîðіâ. Õâèëþє òà íàäèõàє, áàäüî-
ðèòü, íàäàє âіäïîâіäíîãî ðèòìó ïіä ÷àñ çàíÿòü ôіçè÷íèìè âïðàâàìè àáî 
íåïîìіòíî ñòâîðþє ïðèєìíó é çàòèøíó àòìîñôåðó ïіä ÷àñ âіäïî÷èíêó. Ìà-
áóòü, іñíóє ñåêðåò її âïëèâó íà íàñ? І ìè éîãî çìîæåìî ðîçêðèòè ïіä ÷àñ 
ïіçíàííÿ öüîãî âåëèêîãî ìèñòåöòâà!

Де у твоєму житті звучить музика? Уяви, що зникло музичне оформлення в мульт-
фільмах, комп’ютерних іграх, телефоні. Що змінилося?

G. Marradi. Only You. А. Вівальді. «Гроза» з концерту «Літо» («Пори року»).

Які літні спогади виникають у тебе під час сприймання цих му-
зичних творів? Порівняй відчуття, яке викликає кожен твір. Чи 
подібні вони? Завдяки чому це досягнуто?
Що можна розповісти про персонажів картин? Які музичні 
інстру менти зображено? Уяви і схарактеризуй музику, яка може лунати з кожної 
картини. 

радісна спокійнасумна тривожна замріяна

Ìóçèêà – ìèñòåöòâî îðãàíіçàöії ìóçè÷íèõ çâóêіâ.

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Ìóçèêà є íàðîäíà і ïðîôåñіéíà. Òâîðè íàðîäíîї ìóçèêè íå ìàþòü àâòîðà.

Ïðîôåñіéíó ñòâîðþþòü êîìïîçèòîðè. Çàëåæíî âіä âèêîíàííÿ ìóçèêà áóâàє
âîêàëüíà òà іíñòðóìåíòàëüíà. Âîêàëüíîþ íàçèâàþòü ìóçèêó äëÿ ñïіâó. Ëà-
òèíñüêå ñëîâî «âîêàë» îçíà÷àє ãîëîñ. Âîíà ìîæå çâó÷àòè ç àêîìïàíåìåíòîì
(ìóçè÷íèì ñóïðîâîäîì) àáî áåç íüîãî (à êàïåëà). Іíñòðóìåíòàëüíà – ìóçèêà
äëÿ âèêîíàííÿ íà ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòàõ.

Пригадай, які види спорту поєднують спорт і музику. Що таке аеробіка?

Руханка. «Школа» (музика В. Будейчука, вірші І. Зін ковської).  
(Shock & Сестри Басараби).
Ритмічна вправа Clap Clap Sound – MUSICOGRAMA – Percusión
Corporal.

Пригадай правила співу. Виконай розспівку. Змінюй темп, характер
виконання.

Доб ро го ран ку, гар но го дня! На ша ве се ла, мис тець ка сі м'я.- - - - - - - - - - -

Пісня «Планета дитинства» (ACADEMIX), додаток, с. 130.

Придумай і створи елементарні музичні інструменти для супроводу власного співу.

РОЗДІЛ І. НАРОДНЕ І ПРОФЕСІЙНЕ МИСТЕЦТВО
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1. Мистецтво навколо
ëà, ùî òåáå îòî÷óє: àðõіòåêòóðíі ñïî ðóäè, ìóðàëè, Ðîççèðíèñü äîâêîë
і іëþñòðàöії; âèøèâêà íà îäÿçі; àíіìàöіÿ. Óñå öå – ñêóëüïòóðè; êíèæêîâі

òâîðè ìèñòåöòâà. Âîíî âïëèâàє íà íàøі åìîöії: çáàäüîðþє, çàñïîêîþє, ñïî-òâîðè ìèñòåöòâà. Âîíî
íóêàє ïîñìіõíóòèñü àáî ñòðèâîæèòèñÿ. À ùå – ñïðÿìîâóє íàøó óâàãó äî 
êðàñè і äîñêîíàëîñòі, ñõèëÿє äî ðîçäóìіâ. І çâè÷àéíî æ – ïðîïîíóє ðіçíі 
ìîæëèâîñòі äëÿ òâîð÷îñòі.

Віктор Зарецький. Витоки мистецтва

Поміркуй, чому картина Віктора Зарецького має 
таку назву. Чим займаються дівчата на карти ні 
Окса ни Шапкаріної «Вишневий компот»? Поміркуй, 
чому ав тор ка обрала круглий формат. 
Із чого, на твою думку, починається картина? Помір-
куй, як на ро джується та втілюється задум худож-
ника / художниці. Яку роль відіграє формат картини 
(вер ти кальний, горизонтальний тощо)?

Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî – âіäîáðàæåííÿ äіé-
ñòíîñòі â õóäîæíіõ îáðàçàõ íà ïëîùèíі (ãðà-
ôіêà, æèâîïèñ) òà ó ïðîñòîðі (ñêóëüïòóðà).
Ôîðìàò – ôîðìà ïîâåðõíі, íà ÿêіé âèêîíàíî 
çîáðàæåííÿ.

Робота в групах. Створіть панно на тему «Як гарно було влітку!».
Сходинками до майстерності:
 Висловіть ідеї. Обговоріть задум, сюжет, формат частин і цілого панно.
 Виконайте індивідуальні малюнки (матеріали за вибором), спочатку графітним
олівцем, а потім – у кольорі. Опрацюйте деталі.
 Об’єднайте відповідні до задуму малюнки у спільну композицію та презентуйте
панно одноліткам.
               Варіант 1                                 Варіант 2

Колективна робота. Обговоріть усім класом, завдяки яким засобам вдалося най-
краще втілити свій задум.

Поміркуй, як часто у твоєму житті ти зустрічаєшся з мистецтвом, чим є мистецтво
саме для тебе.
Проєкт. Створи власний каталог «Земна краса». Упродовж року уважно вдивляйся
у красу, що довкола тебе. Збери колекцію світлин (фото, репродукції, малюнки
тощо) та розмісти за допомого доступних тобі сервісів мережі «Інтернет».ет».

Варіант 3                                  Варіант 4
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2. Народження мистецтва
öòâî? Іìîâіðíî, ïîìі÷àþ÷è ïåâíó ïîâòîðþâàíіñòü çâó-ßê âèíèêëî ìèñòåö
ñіëü, ðóõіâ òâàðèí і ïðèðîäíèõ ÿâèù, íàøі ïðàùóðè êіâ, ùî ëèíóëè çâіäóñ

âіä÷óâàëè, ùî â óñüîìó ïàíóþòü çëàãîäæåíіñòü і ãàðìîíіÿâіä÷óâàëè, ùî â óñüîì . Öå äîñÿãà єòüñÿ 
çàâäÿêè ðèòìó. Ìîæëèâî, ñàìå ç ðèòìі÷íèõ îêðèêіâ, ùî ïîëåãøóâàëè 
ñïіëüíó ïðàöþ, çàðîäèëèñÿ é ïåðøі ïіñíі. 

Ìàéæå âñі âàæëèâі ïîäії â æèòòі ïåðâіñíîї ëþäèíè ñóïðîâîäæóâàëè 
îáðÿäè, äå ñïіâ áóâ íåâіääіëüíèé âіä ìóçèêè, òàíîê – âіä ïàíòîìіìè, êîñ-
òþìè – âіä ìàñîê. Îòæå, ó çàðîäêó âñі âèäè ìèñòåöòâà іñíóâàëè â íåðîç-
ðèâíіé єäíîñòі.

Й. Накада. «Танець дикунів».  

Запис звуків природи, співу пташок. Ж-Ф. Рамо. «Перегуку-
вання птахів».  

Порівняй «музику» природи з музичними творами. Якими засобами можна іміту-
вати звуки довкілля?

Іç ÷îãî òіëüêè ëþäèíà íå âèäîáóâàëà ìóçè÷íі çâóêè, іìіòóþ÷è äçþð -
÷àííÿ ñòðóìêà, øóì äåðåâ, ïëåñêіò õâèëü!

Поміркуй, із чого первісні люди могли 
створювати музичні інструменти. Чим 
різняться звуки, наприклад, барабана 
і дудочки? Із чого можна створити му-
зичний інструмент власноруч?

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Пригадай, як записують різну тривалість звуків і пауз.

 ÖІËÀ         ÏÎËÎÂÈÍÍÀ      ×ÅÒÂÅÐÒÍÀ       ÂÎÑÜÌÀ

    1-і-2-і-3-і-4-і             1-і-2-і                 1-і                1        і

Відтворіть ритмічні послідовності оплесками чи на ударних му-
зичних інструментах (наприклад, створених власноруч). Презентуйте досягнення
кожної групи.

Руханка-імпровізація. Уявіть себе первісними людьми, придумайте рухи і вико-
найте «Танець» під музику Й. Накади.

Body percussion.

Пісня «Планета дитинства» (ACADEMIX), додаток, с. 130.

Якою, на твою думку, була музика первісної людини?
Як вона допомагала їй долати труднощі повсяк  дення?
Проєкт. Створи власну фонотеку «Голоси землі».
Упродовж року прислухайся до звуків природи – і ти
почуєш неповторні «пісні» комах, птахів, звірів, дощу
й вітру, озера і поля тощо. Найяскравіші фрагменти
«музики» природи запиши на мобільний телефон (чи
інші технічні засоби).

На дозвіллі поімпровізуй на музичних інс тру ментах,
зроблених власноруч. Створи «звукову картину» (орієнтовні теми «С онечко»,
«Злива з громом», «Вітер»).
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2. Народження мистецтва
îòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ìàє ñâîþ öіêàâó іñòî ðіþ. ÙîÇàðîäæåííÿ îáðàçî

î îáðàçîòâîðåííÿ? Ìîæëèâî, її íàäèõàëî íåâëîâèìåñïîíóêàëî ëþäèíó äî
áàæàííÿ ïåðåäàòè êðàñó ïðèðîäè, áàãàòñòâî é ïåðåëèâè çâóêіâ ÷è ïîòðåáàáàæàííÿ ïåðåäàòè êðà
â îáìіíі іíôîðìàöієþ.  

Прадавні скульптури:
1 – мамонта, 2 – бізона

Наскельний живопис. Франція. Печера Ласко

2

1

Що (або кого) зображали первісні художники? Зверни увагу, якими чіткими й ви-
разними є форми та контури тварин на наскельних зображеннях первісних людей.
У який спосіб прадавні митці відтворювали форму тварини, м’якість її хутра? По-
міркуй, які матеріали вони використовували для створення скульптурних
зображень.

глина каміньпластиккістка

Вправа. Намалюй контури тварин.

Виконай замальовку тварини, імітуючи роботу первісного художника.

Сходинками до майстерності:
 За бажання можеш зім’яти папір або затонувати його. Це допоможе надати па-
перу вигляду кам’яної брили.
 Наміть легкою лінією обриси форми тварини.
 Уточни форму тіла тварини, передай характерні деталі.
 Передай кольоровими плямами, короткими лініями особливості забарвлення, 
м’якість хутра тварини.

Варіант 1                         Варіант 2

Які сюжети переважають у наскельних малюнках?

рослинні зображення людейтваринні

Якими художніми матеріалами користувалися прадавні художники?

акварель фломастериприродні матеріали

Створи розповіді про виникнення різних видів мистецтва. Використай такі фра  зи:
«…у печері біля багаття зібралися...», «на стінах ніби ожили сценки...»,
«з очеретини (мушлі, тятиви лука) линули звуки...».
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3. Від народних джерел
Ìèñòåöòâî ðóõàєòüñÿ â íîãó іç ÷àñîì! Íàðîäíі ìåëîäії çàâæäè áóëè 

ïîïóëÿðíèìè, àäæå âîíè âіääçåðêàëþâàëè ïî÷óòòÿ, äóìêè, ñïîäіâàííÿ 
ëþäåé. І ñüîãîäíі ìóçè÷íèé ôîëüêëîð – íå ñïîìèí äàâíèíè. Íàðîäíі 
ïіñåííі é òàíöþâàëüíі òâîðè ðàäóþòü íàñ ó ïîâñÿêäåííі.

Веснянка «Шум» (у виконанні етно-гурту «Витинанка», 
Дар’ї Лепської, гурту GO-A). 

На прикладі української народної веснянки «Шум» 
поміркуй: народні пісні – це старовинне чи сучасне мистецтво.

Тетяна Зеленченко: 1 – Ряджені і ангел, 2 – Жнива

Ç äàâíіõ-äàâåí ëþäè ñïіâàëè ïіñåíü, âèêîíóâàëè ïåâíі îáðÿäè – äії,
ðóõè, ïіñíі. Òàê âîíè çàêëèêàëè ãàðíèé óðîæàé, ìèëіñòü ñèë ïðèðîäè.
Äÿêóâàëè ïðèðîäі, çåìëі, ñîíöþ òà âîçâåëè÷óâàëè їõ. Ó ðіçíі ïîðè ðîêó
ñïіâàëè âіäïîâіäíі ïіñíі, ÿêі іç ÷àñîì îòðèìàëè íàçâó êàëåí  äàð     íî-îáðÿäîâі.

Про що можна дізнатися з картин Тетяни Зеленченко? Поміркуй, які календарно-
обрядові пісні співають персонажі картин. Поясни.

жниварські купальськівеснянки колядки щедрівки

1 2

Ðèòì çàâæäè âèçíà÷àâ íàøå іñíóâàííÿ: ðèòìі÷íî ñòóêàє íàøå ñåðöå,
÷åðãóþòüñÿ äåíü–íі÷, ïîðè ðîêó… Ðèòìі÷íà ïîñëіäîâíіñòü є â îçäîáëåííі
îäÿãó òà æèòëà, ó âіðøàõ, ìåëîäіÿõ, ðóõàõ òàíöіâ.

Пригадай календарно-обрядові пісні. Визнач, що не змінюється під час повторення
заспіву і приспіву. Поміркуй, чи закладено в куплетній формі ритм. Поясни.

Заспів приспівприспів заспівзаспів приспів

Робота в групах. Оберіть для кожної групи музичний фрагмент. У яку пору року
виконують цю пісню? На музичних інструментах презентуйте виконання ритму.

Ви
На

ди,
ба би

ви - ди,
не

со
зіл

неч
ляч

ко,
ко,

на
на

ді
на

до
ше

ве
по

по
ві

леч
яч

ко,
ко.

- - - - - - -
- - - - - - - -

Гей,
Крас

на
на

І
дів

ва
чи

на,
на

гей,
до

на
лю

Ку
шу

па
ка

ла,
ла,

гей,
гей,

гей,
гей,

гей!
гей!

- - - -
- - - - - -

Ви - шли в по - ле ко са рі ко сить ран ком на зо рі.- - - - -
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ÑÏІÂÀÍÎ×ÊÀ
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А ми со бі за - пі - ва - єм,- - - - - -
- - - - - - -11

та кі мо ло день кі, бу дем то ді су му ва ти, як бу дем ста рень кі.- - - - - - - - - - - -

Приспів

Придумай танцювальні рухи для супроводу пісні. Дізнайся, які календарно-обря-
дові пісні знають і співають у твоїй родині.
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3. Від народних джерел
Íàðîäíå äåêîðàòèâíå ìèñòåöòâî ïîïóëÿðíå â 

óñі ÷àñè. Ó êîæíîãî íàðîäó âîíî îñîáëèâå, áî â 
íüîìó âіäòâîðþєòüñÿ áà÷åííÿ ëþäèíîþ äîâêіëëÿ, 
її ëþáîâ äî ðіäíîї çåìëі òà ïðèðîäè. ßê îò ó ïå-
òðèêіâñüêèõ ðîçïèñàõ ç Äíіïðîïåòðîâùèíè, ÿêі 
íàëåæàòü äî Ñïèñêó ñâіòîâîї êóëüòóðíîї ñïàäùèíè 
ìіæíàðîäíîї îðãàíіçàöії ÞÍÅÑÊÎ. Öі-
êàâі ôàêòè ïðî ïåòðèêіâñüêèé ðîçïèñ
ìîæåø äіçíàòèñÿ ç âіäåî. 

Яку історію розповідає мурал у Харкові? Що на 
ньому зображено? Як змінилася будівля завдяки 
розпису?

Олена Скицюк. Вечірня тиша

Які емоції викликає робота Олени Скицюк? Чим особливі зображення рослин, бу-
динків, коней, хмар тощо? Чи можна стверджувати, що народне мистецтво є по-
пулярним у наш час? Доведи або спростуй.

Äåêîðàòèâíå ìèñòåöòâî – ìèñòåöòâî ïðèêðàøàííÿ àðõіòåêòóðíèõ 
ñïîðóä, ïðåäìåòіâ ïðàöі, ïîáóòó òà îäÿãó.
Ñòèëіçàöіÿ – óçàãàëüíåííÿ і ñïðîùåííÿ çîáðàæóâàíèõ ïðåäìåòіâ çà 
ìàëþíêîì і êîëüîðîì.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Ó äåêîðàòèâíîìó ìèñòåöòâі çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóþòü ñòèëіçîâàíі (2)

(óçàãàëüíåíі, ñïðîùåíі) ôîðìè, ñòâîðåíі íà îñíîâі ðåàëüíèõ (1) çîáðàæåíü
ôіãóð і ïðåäìåòіâ. Ñòèëіçàöіÿ àêöåíòóє íàéáіëüø õàðàêòåðíі ðèñè îá’єêòà
çîáðàæåííÿ, éîãî ôîðìè òà êîëüîðó.

1 2

 Створи композицію для оздоблення приміщення зі стилізованих папе-
рових листочків. З особливостями створення прикраси ознайомся з 
відео.

 На дозвіллі досліди стилізовані зображення на речах повсякденного вжитку твоєї
родини.
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4. Від народних джерел
Óêðàїíñüêå íàðîäíå ìèñòåöòâî çíàíå é 

øàíîâàíå ó ñâіòі. Çîêðåìà, êîçàöüêі ïіñíі 
Äíіïðîïåòðîâùèíè âíåñåíî äî Ñïèñêó ñâіòî-
âîї êóëüòóðíîї ñïàäùèíè ìіæíàðîäíîї îðãà-
íіçàöії ÞÍÅÑÊÎ.   

Íàðîäíі ïіñíі çâó÷àòü ó âèêîíàííі çíà-
íèõ ìóçèêàíòіâ íà ðіçíèõ êîíòèíåíòàõ, íà-
äèõàþòü ïðîôåñіéíèõ ìèòöіâ òà ìèñòêèíü 
íà íàðîäæåííÿ íîâèõ ìóçè÷íèõ øåäåâðіâ.

1 – Марія Приймаченко. Лежень ліг під яблуню;
2 – Марфа Тимченко. Засвіт стали козаченьки

Íàðîäíі ïіñíі ðіçíîìàíіòíі: ðîäèííі âіäòâîðþâàëè ïîáóò, ïðàöþ, ðîäèííі
ñâÿòà. Ó æàðòіâëèâèõ і ñàòèðè÷íèõ – âèñìіþâàëèñÿ íåãàòèâíі ðèñè ëþ-
äèíè, ó ëіðè÷íèõ – ñïіâàëîñÿ ïðî êîõàííÿ, ëþäñüêó äîëþ. Äóìè òà іñòî-
ðè÷íі ïіñíі îïîâіäàëè ïðî ãåðîї÷íі ñòîðіíêè íàøîї іñòîðії.

«Грицю, Грицю, до роботи». «Засвіт встали козаченьки» (NAVKA).

 До яких видів народних пісень належать ці пісні? Який із творів 
народних художниць суголосний за змістом з піснею про Гриця? Порів няй емоції, 
які викликає пісня «Засвіт встали козаченьки» та картина Марфи Тимченко. Чим 
характерні зображення на картинах?

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Ó ðèòìіâ ðіçíі õàðàêòåðè. Ðіâíîìіðíèé ðèòì (1) äàðóє âіä÷óòòÿ ñïîêîþ 

òà ðîçìіðåíîñòі. Ìåëîäіÿ ç ïóíêòèðíèì (2) íàáóâàє çàãîñòðåíîãî õàðàêòåðó. 
À ÿêùî â ðèòìі є ñèíêîïà, âіí ñòàє íåñòіéêèì, óðèâ÷àñòèì (ñèíêîïîâàíèì) (3).

1

2

3

Українська народна пісня «Ой, ходить сон» (у виконанні Квітки 
Цісик). Джордж Гершвін. «Колискова» з опери «Поргі та Бесс».

ÎÉ, ÕÎÄÈÒÜ ÑÎÍ

Українська народна пісня (обробка Олександра Кошиця)

1.Ой, хо дить сон ко ло ві кон, а дрі мо та ко ло пло та.- - - - - - - -
5

Пи та єть ся сон дрі мо ти: "А де бу дем но чу ва ти?"- - - - - - - - -

Джордж Гершвін. «Колискова» (фрагмент) 

Summer time an the liv in' is eas y, Fish are jump in' an the cot ton is high.- - -

Відтвори ритми пісень. Порівняй їх мелодії (характер, темп, динаміку, ритм).
Наспівай до вірша Л. Курлич довільну мелодію. Який темп ти обереш (швидкий чи 
повільний), яку динаміку (гучну або ледь чутну)?

Небо синє, хмари сині, Спи, дитино, спи, мій сину,
Зорі сині, синій світ... В синім небі зірка спить.

впорядковане чергування звуків

чергування однорідних елементів зображення

узгодженість певних елементів – мовних, зображальних тощоРитм

На дозвіллі послухай колискові у виконанні гурту La VIVo. У
чому особ ливість виконання? Досліди ритми твоїх улюблених
пісень чи музичних композицій.

1

2
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4. Від народних джерел
ñâіòі íàðîäíèì ìèñòåöòâîì, òàëàíîâèòèìè ìèòöÿìè Óêðàїíà âіäîìà ó 
æíèêàìè é õóäîæíèöÿìè, ìóçèêàíòàìè é ìóçèêàíò-òà ìèñòêèíÿìè – õóäî

êàìè, íàðîäíèìè ìàéñòðàìè é ìàéñòðèíÿìè, ÿêі ïðîñëàâèëè íàøó êðàїíó êàìè íàðîäíèìè ìàéñ
äàëåêî çà її ìåæàìè.

Íàðîäíå ìèñòåöòâî є ïіäґðóíòÿì ïðîôåñіéíîãî ìèñòåöòâà. Ïðîôåñіéíі 
ìàéñòðè ÷åðïàþòü íàòõíåííÿ äëÿ òâîð÷îñòі ç ìèñòåöüêîї êðèíèöі ñâîãî 
íàðîäó.

Схарактеризуй орнаменти. Назви їх елементи. Що «роз-
повіли» тобі елементи  орнаментів кімоно «Україна», яке 
створили японські майстри до Олімпійських ігор 2021 року 
в Токіо, та пам’ятника українській писанці в Канаді?   
Роздивися зразки різних орнаментів на сучасних виробах. 
Обговори з однолітками особливості розміщення орнаментів 
на речах. Пригадай, що тобі відомо про орнаменти. 

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
×àñòî íàðîäíі ìèòöі òà ìèñòêèíі îçäîáëþþòü ðå÷і îðíàìåíòàìè. Îðíà-

ìåíòè áóäóþòüñÿ íà ðèòìі÷íîìó ÷åðãóâàííі åëåìåíòіâ. Íàïðèêëàä,

ßêùî åëåìåíòàìè îðíàìåíòó є ëіíії òà ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè, âіí íàçèâà-
єòüñÿ ãåîìåòðè÷íèé (1), ÿêùî äåêîðàòèâíî ïåðåðîáëåíі êâіòè, ëèñòÿ, ïëîäè
é іíøі ÷àñòèíè ðîñëèí – ðîñëèííèé (2), ÿêùî ìîòèâ – ïòàõè і òâàðèíè,
òî òâàðèííèé (çîîìîðôíèé) (3).

1 2 3

Виконай стрічковий орнамент, «співзвучний» колисковій.

Сходинками до майстерності:
 Розкресли смужку на рівні частини.
 Наміть загальну форму елементів орнаменту в кожній частині.
 Промалюй елементи орнаменту. Виконай орнамент у кольорі.

Згадай, що таке ритм. Як він виявляється в музиці та образотворчому
мистецтві? Розглянь елементи орнаментів у твоєму одязі. Вислови при-
пущення, про що вони розповідають.

Îðíàìåíò – âіçåðóíîê, ïîáóäîâàíèé íà ðèòìі÷íîìó ÷åðãóâàííі
åëåìåíòіâ.
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5. Мистецтво і спілкування 
â ìèñòåöòâà, «ñïіëêóþ÷èñü» ç íàìè ñâîєþ ìîâîþ, âіä-Òâîðè ðіçíèõ âèäіâ
íàñòðîї, åìîöії. Іìîâіðíî, ïåðøèì «ìóçè÷íèì іíñòðó-îáðàæàþòü äîâêіëëÿ, í

ìåíòîì» áóâ ëþäñüêèé ãîëîñ. Àäæå ùîíàéïåðøå ëþäèíà ìîæå âèÿâëÿòè ñâîї ìåíòîì» áóâ ëþäñüêèé
ïî÷óòòÿ é ïåðåæèâàííÿ ÷åðåç ñïіâ. Öå – âîêàëüíà ìóçèêà. Її âèêîíóþòü íà-
ðîäíі і ïðîôåñіéíі ñïіâàêè. Ó ïðîôåñіéíîìó ìèñòåöòâі êîìïîçèòîðè ñòâîðèëè 
áàãàòî íåçàáóòíіõ çðàçêіâ âîêàëüíîї ìóçèêè. 

 

Âîêàëüíі òâîðè ìîæóòü çâó÷àòè ç іíñòðóìåíòàëüíèì ñóïðîâîäîì (àêîì-
ïàíåìåíòîì) àáî áåç íüîãî – à êàïåëà.

Й. С. Бах. «Арія» (у виконанні вокального ансамблю
«LINHA SINGERS» та гурту ManSound).

Порівняй звучання твору в різних виконаннях. Який з них звучить з акомпанемен-
том, який – а капела? Які співацькі голоси ти чуєш (чоловічі, жіночі)?
Які думки й почуття наповнюють персонажів картин Анни Салівончик «Щастя з 
нічого» та «Янгол-охоронець»? Демонстрацію якої з них ти озвучиш твором 
Й. С. Баха? 
Руханка «Друзі» (музика В. Будейчука, вірші Ірини Зінковської).

Придумай рухи для супроводу пісні. Поміркуйте разом, яке спілкування 
має бути між друзями та подругами.

À êàïåëà – ñïіâ áåç ñóïðîâîäó.

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Ìóçè÷íèé òâіð ìè ùîíàéïåðøå «âïіçíàєìî» çàâäÿêè ìåëîäіÿì. Âîíè, 

ÿê ëіíії â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâі, ðіçíîãî õàðàêòåðó. Îäíі ïëàâíі é íà-
ñïіâíі, іíøі – ãðàéëèâі, òàêі, ùî íіáè ïіäñòðèáóþòü. À ùå – ñòðіìêі, çâî-
ðóøëèâі, åíåðãіéíі, ãðіç  íі...

Пригадай запис нот і прочитай текст. Які з нот не використано?

íòàñòè÷íі ìåëîäії âàá òü óñіõ, õòî 

ó є óâàæíî ñëóõàòè. Âîíè ç íþþòü, ïå-

òâîðþþòü íàñòðіé: äàðóþòü óñ øêè, çìó-

øóþòü ñóìóâàòè, áàäüîðÿòü, âïëèâàþòü íà 

íàøå ç

ó

ðîâ’ÿ. Ìàáóòü, âîíè çíàþòü ñåê ò

ø õó äî çààààààààààà âîëåííÿ, ùàñòÿ і áðà.

ÂÅÑÅËІ ÍÎÒÈ

Ìóçèêà òà âіðøі Іãîðà Òàí÷àêà

По спі ша ють на ро бо ту ко жен день ве се лі но ти у трам ва ї, у так сі:- - - - - - - - - - - -
7

до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Сім в ве сел ки ко льо рів, в тиж ня сім щас - ли вих днів,- - - - -
13

но-ток сім це зна ють всі: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі! І спі ва ють, і тан- - - -
20

цю ють, і по ву ли ці кро ку ють!- - - - -

Приспів

Сходинками до майстерності:
 Під час співу чітко й коротко вимовляй при-
голосні звуки. Стеж, щоб звучали закінчення 
слів.
Що тобі відомо про вокальну музику? Пере-
дай рисунок мелодії своєї улюбленої пісні за 
допомогою ліній відпо відного характеру (тов-
сті – тонкі, плавні – ламані, довгі – короткі).
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5. Мистецтво і спілкування
ÿ «ìàëþє» â íàøіé óÿâі ðіçíîìàíіòíі ìóçè÷íі îáðàçè, ßê ìåëîäè÷íà ëіíіÿ

òàê ëіíії і ïëÿìè â ðàôіöіã  âіäòâîðþþòü çàäóìè õóäîæíèêіâ ó âèðàçíèõ 
ðèñóíêàõ. Öå ìîæå áóòè øâèäêà çà ìàëüîâêà ç íàòóðè, ïіäãîòîâ÷à ðîáîòà ðèñóíêàõ. Öå ìîæå áó
äî òâîðіâ æèâîïèñó (ñêóëüïòóðè ÷è àðõіòåêòóðè), à òàêîæ ñàìîñòіéíèé çà-
âåðøåíèé òâіð, ùî íàëåæèòü äî ñòàíêîâîї (îðèãіíàëüíîї) ãðàôіêè. Ìîâà ãðà-
ôіêè ÷іòêî «ãîâîðèòü» äî íàñ ëіíіÿìè, ïëÿìàìè, ñâіòëîòіííþ, êîíòðàñòîì. 

Лінійне мистецтво Джеофа Слетера

Простеж за лінією в пейзажі, зверни увагу, як вона змінює колір, як пов’язує між 
собою небо, воду, землю, маяк.
Які лінії – прямі, хвилясті, ламані використав художник? Як характер ліній впливає 
на створення настрою?

ВИДИ ГРАФІКИ ЗА СПОСОБОМ ВИКОНАННЯ

станкова (оригінальна) друкована (тиражна) комп’ютерна (цифрова)

Ãðàôіêà – âèä îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, îñíîâíèìè çàñîáàìè âèðàç -
íîñòі ÿêîãî є ëіíіÿ, ïëÿìà, òîí.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Äëÿ ñòâîðåííÿ ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü îëіâöі: ãðà-

ôіòíі (ïðîñòі) òà êîëüîðîâі, îäíîðàçîâі é ìåõàíі÷íі òà іí. Òâåðäі îëіâöі Ò(Í)
ïðèçíà÷åíі äëÿ ïåðåäà÷і ñâіòëèõ òîíіâ і ïðîìàëüîâóâàííÿ äåòàëåé òîíêèìè
ëіíіÿìè. Ì'ÿêі Ì(Â) – äëÿ íàíåñåííÿ ñâіòëîòіíі, ðîçòóøîâóâàííÿ òîùî. 

Вправа. Поекспериментуй графічними матеріалами: проведи різні лінії. Проводь
лінію одним рухом, не зупиняючись; не зло вживай гумкою. Легкі лінії утворюй твер-
дими або середньої твер   дості олівцями, товсті – м’якими й дуже м’якими.

Виконай рисунки. Не відриваючи олівця від паперу, намалюй лінією морські хвилі,
пухнасті хмаринки, гірські вершини тощо. Добери назву роботі.

Робота в групах. Дослідіть та обговоріть, як за до помогою різних ліній можна
створити художні образи: сумні й радісні, тривожні й спокійні, величні й прості.

Якою мовою «говорить» графіка? Назви засоби її виразності. Порівняй графічну
лінію і мелодію в музиці. Наведи приклади. На дозвіллі спробуй створити однією
лінією зображення дощової хмаринки, осіннього дерева.
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6. Мистецтво і спілкування
×è ìіðêóâàëîñÿ òîáі, çàâäÿêè ÷îìó ìè ðî çó ìієìî 

ðіçíі âіäòіíêè åìîöіé? Çâè÷àéíî æ, óñі ìè ðîçðіç-
íÿєìî æàðòè, ïåñòîùі ÷è ïîãðîçè. Ìîæåìî ãîâî-
ðèòè ïëàâíî, íіæíî àáî ãðіçíî і â’їäëèâî. Óñå çàëå-
æèòü âіä іí   òîíàöії!

Ìіæ ñëîâåñíîþ і ìóçè÷íîþ ìîâàìè є áà ãà    òî 
ñïіëüíîãî. Ïіä ÷àñ óñíîãî ìîâëåííÿ îáìіíþþòüñÿ 
іíôîðìàöієþ çà äîïîìîãîþ ñëіâ òà ãîëîñó, ÿêèé 
ìîæå çâó÷àòè ïî-ðіçíîìó. Ó ìóçè÷íіé ìîâі іíòîíà-
öіÿ є îñíîâîþ ìåëîäії, áî âèçíà÷àє її íåïîâòîðíèé 
õàðàêòåð.

2 3

1 – Катя Дудник. Таре Туаре; Джим Дейлі: 2 – Суперечка, 3 – Турбота

Що можна розповісти про персонажів кожної картини? З якими інтонаціями 
можуть звучати діалоги хлопчиків і дівчаток?  А якщо уявити, що вони заспівали, 
якими будуть їхні музичні інтонації?

М/ф «Холодне серце», «Піноккіо» (фрагменти).

Схарактеризуй і порівняй музичні фрагменти. У якому з них звучали інтонації не-
спокою, тривоги, а в якому – грайливості, веселості. Як «допоміг» музичний супро-
від посилити емоційне сприйняття співу?

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Ðіçíі ñïîñîáè âèêîíàííÿ ìåëîäії (ïëàâíî, çâ’ÿçíî ÷è óðèâ÷àñòî, ãîñòðî)

ìîæëèâі çàâäÿêè ðіçíèì øòðèõàì. Äëÿ êîæíîãî ç íèõ є ïåâíèé çíà÷îê –
ïîçíà÷êà, ùî âêàçóє, ÿê ñàìå ïîòðіáíî âèêîíóâàòè çâóêè: êîðîòêî, çâ’ÿçíî,
âàæêî òîùî.

Ïðèãàäàéìî äåêіëüêà íàéóæèâàíіøèõ: ëåãàòî (legato) – çâ’ÿçíî, íîíëå-
ãàòî (nonlegato) – ðîçäіëüíî, ñòàêêàòî (staccato) – âіäðèâ÷àñòî.

Послухай або виконай музичні інтонації. Які емоційні стани вони можуть
уті  лювати?

3

спокій бадьорість радістьсум

До тексту придумай різні за характером і настроєм мелодії, наприклад, радісну,
печальну, грізну, дратівливу тощо. Поміркуй, завдяки чому ти можеш створити такі
різні музичні образи.

Пісня «Веселі ноти» (музика та вірші І. Танчака), додаток, с. 132. Виконуй 
пісню, використовуючи різні штрихи.

Спосіб видобування звуків голосом чи на інструменті

Короткий рух, коротка лінія, що виконується одним ру-
хом руки

Штрих

На дозвіллі поекспериментуй: вислови будь-яку фразу з різними емоці-
ями (журба, сумнів, радість, незадоволення). Рухами, жестами допо-
можи передати різні емоційні стани.

1
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6. Мистецтво і спілкування
ìàöієþ, âèðàçèòè ñâîї ïî÷óòòÿ â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñ-Îáìіíÿòèñÿ іíôîðì
ãðàôіêè ÷åðåç øòðèõè. Âîíà ìîæå «ðîçïîâіäàòè» ïðî òåöòâі ìîæíà ìîâîþ ã

ôîðìó ïîâåðõíі, ñòâîðèòè іëþçіþ îá’єìó, ïåðåäàòè õàðàêòåð òîùî. ôîðìó ïîâåðõíі ñòâîð

Морган Деніс. Це мудра дитина Сюй Сіньці

Що тобі «розповіла» про тварин мова графіки? Схарактеризуй зображення. Які 
емоції в тебе викликають художні твори? Яке «спілкування» між тваринами від-
творили художники? Чим особлива техніка штрихування? 
Досліди, як різними штрихами можна передавати враження об’ємності зображень, 
відобразити різницю в освітленні граней куба та округлість яблука, колючість їжака. 
Зверни увагу на способи нанесення штрихів та як ними відтворено світло, тінь, 
об’єм зображуваного. 

Знайди на зображеннях відтворені штрихами освітлену й затемнену частини та тіні 
від предметів.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Øòðèõè áóâàþòü ðіçíі çà íàêðåñëåííÿì і íàïðÿìêîì, çîêðåìà ðіâíі

(âåðòèêàëüíі, ãîðèçîíòàëüíі, ïîõèëі), êðèâі, äóãîïîäіáíі, õâèëåïîäіáíі òîùî.
Âîíè ìàþòü çíà÷åííÿ ëèøå â їõíіé ñóêóïíîñòі. 

Намалюй тварин (графітний олівець, кольорові олівці). Спробуй відтворити мовою
графіки їх характер.
Сходинками до майстерності:
 Під час виконання штрихування не повертай малюнок. 
 Обирай напрямок штрихів так, щоб він найбільше підкреслював форму зоб  ра-
ження.
 Учися вести штрихування згори вниз і зліва направо, якщо ти правша, і навпа  -
ки – якщо шульга.

            Варіант 1                      Варіант 2          2 Варіант 3

Наведи приклади застосування поняття штрих у різних видах х
мистецтва.
Порівняй виражальні можливості штрихів та ліній.
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7. Мистецтво і довкілля
Ïðèðîäà, ÿê ñïðàâæíÿ ìèñòêèíÿ,

îòî÷óє íàñ ñâîєþ êðàñîþ і òóðáîòîþ.
І ñüîãîäíі âіä êîæíîãî òà êîæíîї ç
íàñ çàëåæèòü, ÷è áóäå äçâåíіòè ïіñíÿ
ïòàõà і ãîëîñ ïðîçîðèõ ñòðóìêіâ, ÷è
ðàäіòèìå çіð âіä çåëåíі ïîëіâ і ëіñіâ
òà ñèíі íåîçîðîãî íåáà, ÷è ïîáà÷àòü
ìàéáóòíі ïîêîëіííÿ íàøó ïëàíåòó
áëàêèòíîþ òà çåëåíîþ.

Ìèòöі íå ñòîÿòü îñòîðîíü òà àê-
òèâíî çâåðòàþòü óâàãó íà ïðîáëåìè
åêîëîãії. Ñåðåä іíøîãî âіäáóâàþòüñÿ
ðіçíі çàõîäè – êîíöåðòè, áëàãîäіéíі
àêöії, äå ëóíàє ñîëüíà і õîðîâà ìóçè êà.
Âîíà ëèíå â äóøі ëþäåé, íàïîâíþþ÷è
їõ êðàñîþ і ñâіòëîì.

«Діти землі» (музика та вірші І. Терлецької, у виконанні хоруїї
«Жайвір»). Дж. Раттер (John Rutter) «За красу землі».

  Порівняй звучання дитячих хорів. Звучало одноголосся чи багатоголосся? Сха-
рактеризуй музику творів. Який музичний супровід хорового звучання?

оркестр а капела фортепіаносинтезатор

Як художник відобразив хор птахів? Поміркуй, як може звучати цей «співочий
колектив». Яке має бути звучання хору?

Õîð – âåëèêèé êîëåêòèâ ñïіâàêіâ. Äóæå âàæëèâîþ äëÿ õîðîâîãî çâó-
÷àííÿ є ãàðìîíіÿ – «ñïіâçâó÷÷ÿ» âñіõ ãîëîñіâ.

Õîðè є îäíîðіäíі (äèòÿ÷і, æіíî÷і, ÷îëîâі÷і) òà çìіøàíі; îäíîãîëîñíі, äâî-
ãîëîñíі... áàãàòîãîëîñíі. Çà ìàíåðîþ âèêîíàííÿ – àêàäåìі÷íі òà íàðîäíі.
Õîð ìîæå ñïіâàòè à êàïåëà òà ç àêîìïàíåìåíòîì.

Співзвуччя, елемент музичної мови

Єдність частин цілого в художньому творі

Поєднання художніх засобів у мистецтвіГармонія

Ян Ван Кессель Старший.
Хор птахів

Õîðìåéñòåð (õîðîâèé ìàéñòåð) – êåðіâíèê õîðó, éîãî äèðèãåíò.

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Çà âèñîòîþ ñïіâàöüêі ãîëîñè ðîçïîäіëÿþòü íà âèñîêі, ñåðåäíі òà íèçüêі. 

Âèñîòà, ñèëà, çàáàðâëåííÿ ãîëîñó ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ 
ìóçè÷íèõ îáðàçіâ. Òåíäіòíіñòü і íіæíіñòü êðàùå ïåðåäàє ñîïðàíî, à ìóæ-
íіñòü і ðіøó÷іñòü – áàñ àáî áàðèòîí.

Âñåñâіòíüîâіäîìîþ óêðàїíñüêîþ ñïіâà÷êîþ áóëà Ñîëîìiÿ Êðóøåëüíèöüêà 
(ñîïðàíî). 

«Родимий краю» (у виконанні С. Крушельницької).

ÇÅËÅÍÈÉ ÑÂІÒ

Ìóçèêà À. Ìіãàé  Âіðøі Í. Êóëèê
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Приспів

Які відкриття відбулися для тебе? На дозвіллі досліджуй, яка музика лунає 
навколо тебе, як митці впливають на збереження довкілля.
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7. Мистецтво і довкілля
Ìèñòåöòâî äîïîìàãàє óñâіäîìèòè âàæëèâіñòü 

çáåðåæåííÿ äîâêіëëÿ, äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñіâ. Òâîðè ãðàôі÷íîãî ìèñòåöò  âà – ðå-
êëàìíі ïëàêàòè, àôіøі, ïîøòîâі ìàðêè, ãàçåòè, 
æóðíàëè, áðîøóðè, åòèêåòêè… – ìîæóòü ìіñòèòè 
іíôîðìàöіþ åêîëîãі÷íîãî çìіñòó. Öі òâîðè íàëåæàòü 
äî ïðèêëàäíîї ãðàôіêè.

Ця прекрасна земля!

Від чого застерігає планета Земля у творі Франтишка Чаннера? Поцікався, яку 
інформацію повідомляє знак із зеленим журавликом. Поміркуй, до якого майбут-
нього закликає людство емблема Міжнародної еко-організації Greenpeace. Прига-
дай основні засоби виразності графіки. Поміркуй, чому для відображення найха-
рактернішого, для створення дуже виразного образу графіки використовують 
техніку силует. Яку роль відіграє контраст у силуеті? 

ВИДИ ПРИКЛАДНОЇ ГРАФІКИ

книжкова (ілюстрації,
декоративні елементи 

книги)

плакатна 
(плакати, банери, 

білборди)

художньо-виробнича
(етикетки, поштові марки, 

грамоти)

Ñèëóåò – âèä ãðàôі÷íîї òåõíіêè, îäíîòîííå ïëîùèííå çîáðàæåííÿ 
ôіãóð і ïðåäìåòіâ.

Îáðàçîòâîð÷àÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà ãðàìîòà
Ñèëóåò, ÿê і ëіíіÿ, âіäîáðàæàє ôîðìó ïðåäìåòà. Ñèëóåòíі çîáðàæåííÿ 

ðîçìіùóþòü íà êîíòðàñòíîìó çà êîëüîðîì òëі. Êîíòðàñò ïîñèëþє ñïðèé-
íÿòòÿ çîáðàæåíü.

Вправа. Варіант 1. Виріж з кольорового паперу силует по лінії обрису та наклей 
на основу. 
Варіант 2. Окресли лінією форму, зображення (або тло) зафарбуй суцільною 
плямою.

1 2

Створи композицію, що привертатиме увагу до проблем екології, в техніці силует 
(за вибором: фарби абои кольоровий папір).
Сходинками до майстерності:
 Виконай кілька замальовок-пошуків.
 Обери найвдалішу композицію.
 Добери контрастне тло. 

Наведи приклади контрасту в різних видах мистецтва. 
Колективне мінідослідження «Екологія рідного краю»: дослідіть стан екології 
вашої місцевості. Результати досліджень висвітліть у малюнках.
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8. Мистецтво і довкілля 
è ñïіâàëè, âèëèâàþ÷è ñâîї åìîöії, äóìêè òà ìðії â Ó ðіçíі ÷àñè ëþäè
êàëüíі òâîðè à êàïåëà òà ïіä ñóïðîâіä ìóçè÷íèõ іí-ïіñíі. Âèêîíóâàëè âîê

ñòðóìåíòіâ. Ç ðîçâèòêîì òåõíîëîãіé іíñòðóìåíòè çìіíþâàëèñü, ç’ÿâëÿëèñü ñòðóìåíòіâ. Ç ðîçâèòê
íîâі òåõíі÷íі çâóêîâі ïðèñòðîї. Òîæ çàðàç ïîðÿä іç òðàäèöіéíèìè çâó÷àí-
íÿìè ìè ìîæåìî ÷óòè çâóêè, óòâîðåíі çàâäÿêè ðіçíèì òåõíîëîãіÿì.

Ìåëîäії âîêàëüíèõ òâîðіâ ìîæóòü ðåòåëüíî ïðîñïіâóâàòèñÿ àáî çâó÷àòè 
ðå÷èòàòèâîì (íàïіâñïіâ і íàïіâðîçìîâà). Âîêàëüíі òâîðè çàçâè÷àé ïèøóòü 
íà âіðøîâàíі òåêñòè, àëå їõ ìî  æóòü ñïіâàòè і áåç ñëіâ, ïðîòÿãóþ÷è ãîëîñ-
íèé çâóê àáî ñêëàä – âîêàëіçîì.

К. Меладзе. «Квітка-душа» (Н. Матвієнко).  
Г. До  ніцетті. Арія Діви Плавалагуни (з к/ф 
«П’ятий елемент» та у виконанні Соломії 
Лук’янець).

«We Sing» Jim Papoulis.

Схарактеризуй мелодію вокальних творів. Обери від-
повідне: енергійна, плавна, зворушлива, впевнена,
стрімка, стримана, граціозна, маршова. У якому з 
творів звучав речитатив? Поміркуй, чому в Арії Діви 
Плавалагуни творці фільму ввели синтетичний вокал.
Поділися думками, що виникали в тебе під час слу-
хання хору «We Sing». Що відбувається на картинах? 
Яка музика могла б звучати у виконанні персонажів 
картин (героїчна, сатирична, лірична)?

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Ïіñíі âèêîíóþòü ç іíñòðóìåíòàëüíèì ñóïðîâîäîì ÷è à êàïåëà. Ñ ïіâàòè

ìîæóòü ñîëіñòè, àíñàìáëі, õîðè.

соліст ансамбль хор

А. Комлікова. «Ми – майбутнє» (гурт «SUN RISE»).

Колективна робота. Створіть пісню на вірші Мирослави Маслянки. Оберіть со-
лістів для виконання заспівів речитативом (реп). Приспів виконуйте всі разом
(хором).

Час нас тав зро зу мі ти:ми є ди на сі м'я,Ук ра ї на до мів ка і тво я, і мо я!- - - - - - - -- - - - -

Ðàíîê íîâîãî äíÿ. 
Õòî ïðî çåìëþ áóäå äáàòè, 
ßê íå òè і íå ÿ? Ïðèñïіâ

2.  Ïðèáåðåìî äîâêîëà 
Âñі ïіä’їçäè, äâîðè. 
Õòî öå ìîæå çðîáèòè?
Òіëüêè ÿ, òіëüêè òè! Ïðèñïіâ

3.  Îçåëåíèìî ñêâåðè, 
Ïàðêè, ëіòíі ñàäè. 
Õòî öå ìîæå çðîáèòè? 
Òіëüêè ÿ, òіëüêè òè! Ïðèñïіâ

4.  ßêùî áóäåì ëþáèòè 
Óêðàїíó ñâîþ,
Ðîçöâіòå ðіäíà íåíüêà,
ßê êàëèíà â ñàäó. Ïðèñïіâ

Пісня «Зелений світ» (музика А. Мігай, вірші Н. Кулик), додаток, с. 132.
Виконайте пісню, чергуючи спів солістів (заспів) і хору (приспів).

Розглянь сучасне обладнання для студій звукозапису. На дозвіллі поці-
кався роботою звукорежисера.

Портативна студія 
звукозапису

Мікрофони Мікшерний пульт
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8. Мистецтво і довкілля
×è âіäîìî òîáі, ùî çàñòàâêè äëÿ åê ðà  íà 

ãàäæåòà, ôîòî ç ôàíòàñòè÷íèì òëîì, ðåê-
ëàì íі ðîëèêè òîùî – öå êîì ï’þòåðíà (öèô-
ðîâà) ãðàôіêà. Їé äîñòóïíі âñі çàñîáè âèðàç-
íîñòі ãðàôі÷íîãî ìèñòåöòâà. Çàâäÿêè
êîì ï’þòåðó òà ñïåöіàëüíèì ïðîãðàìàì ìîæ-
 íà ñòâîðþâàòè (àáî îöèôðîâóâà òè) çîáðà-
æåííÿ, ðåäàãóâàòè їõ, îáðîá ëÿòè, çáåðіãàòè,
îáìіíþâàòèñÿ íèìè â іíòåðíåòі.

Чим особливі композиції художника Віктора Вазарелі? Що, на твою думку, 
до помогло митцю передати ілюзію об’єму, руху та досягти гармонії? 

Çîáðàæåííÿ äâîâèìіðíîї ãðàôіêè ìàëþþòü
ñïåöіàëüíèì ïåðîì íà ãðàôі÷íîìó ïëàíøåòі é 
âіäî áðàæàþòü íà ìîíіòîðі êîìï’þòåðà ó âіêíі ãðà-
ôі÷íîãî ðåäàêòîðà. 

Âіäòâîðèòè òðèâèìіðíå çîáðàæåííÿ ó âèãëÿäі
äâîâèìіðíîãî äîïîìàãàþòü óìіííÿ ìîäåëþâàòè, 
íàêëàäàòè òåêñòóðè, íàëàøòîâóâàòè îñâіòëåííÿ. 

Àëãîðèòì ðîáîòè êîìï’þòåðíîãî ãðàôіêà 

Ідея ескіз результатиробота над формою 
та деталями

çîáðàæåííÿ 
ñòâîðþþòü, ïåðåòâîðþþòü, îöèôðîâóþòü, îáðîáëÿþòü і ïîøèðþþòü çà-
ñîáàìè êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.

Êîìï’þòåðíà ãðàôіêà – âèä âіçóàëüíîãî ìèñòåöòâà. Її çîáðàæåííÿ
ñòâîðþþòü, ïåðåòâîðþþòü, îöèôðîâóþòü, îáðîáëÿþòü і ïîøèðþþòü çà-
ñîáàìè êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Ñòàòè÷íà êîìïîçèöіÿ (1) ñòâîðþє âðàæåííÿ íåðóõîìîñòі. Äèíàìі÷íі

(2–4) – âíóòðіøíüîї äèíàìіêè òà ðóõó.

1 2 3 4

Розглянь зразки композицій. Визнач статичну. Досліди, як можна створити вра-
ження руху через різне розташування однакових елементів (ритмічно, похило).
Робота в групах. Розташуйте паперових метеликів на площині в різні способи.
Дослідіть, які враження переміщення метеликів утворюються в композиціях.

Створи динамічну композицію в техніці гратаж (картон, свічка, пензель,
гуаш, рідке мило, гостра паличка). 
Сходинками до майстерності:
 На цупкий папір нанеси кольорові плями (акварель), після висихання
всю площину аркуша натри свічкою (1). Укрий шаром суміші розчину гуаші з рідким
милом (2).
 Після висихання гострою паличкою видряпай зображення (3, 4). 

1 2 3 4

Досліди, чим особлива робота комп’ютерного графіка. Поділися з рід-
ними своїми відкриттями щодо переваг (або недоліків) комп’ютерної
графіки.
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9. Різнобарв’я багатоголосся в мистецтві
áóòè ðіçíîáàðâíèìè, à êîëüîðè – áàãàòîçâó÷íè ìè?×è ìîæóòü çâóêè 

ì áóäåìî äіçíàâàòèñÿ. Ñàìå ïðî öå ìè ðàçîì
Çà òèñÿ÷і ðîêіâ ñòâîðåíî áåçëі÷ ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ, ðіçíèõ çà ðîç-Çà òèñÿ÷і ðîêіâ ñò

ìіðîì, ôîðìîþ, ìàòåðіàëîì, ñïîñîáîì âèäîáóâàííÿ çâóêіâ. І êîæåí ç íèõ 
ìàє ñâіé íåïîâòîðíèé «ãîëîñ» ç îñîáëèâèì çàáàðâëåííÿì – òåìáðîì, ÿêèé
âïëèâàє íà ñïðèéíÿòòÿ íàìè ìóçèêè.

    Едвін Олаф. Хлопчик грає на флейті    Костянтин Разумов. День натхнення

Йоганн Себастьян Бах. «Жарт» (флейта, скрипка, валторна, електро-
гітара, на вибір).

Що тобі «розповіли» картини про юних музикантів та музиканток? Які 
музичні інструменти зображено?  
Які емоції викликає музичний твір? Який темп його виконання? Які музичні інстру-
менти звучали? Схарактеризуй їхні тембри.

швидко помірно

затемнений дзвінкий

дуже повільно

ніжний

дуже швидко

м’який різкий

повільно

Тембр

Темп

Òåìáð – çàáàðâëåííÿ çâóêà ãîëîñó àáî іíñòðóìåíòà.
Òåìï – øâèäêіñòü âèêîíàííÿ ìóçèêè.

Ìóçè÷íà ãðàìîòà
Íàé÷àñòіøå ìóçè÷íі іíñòðóìåíòè ïîäіëÿþòü íà 

ñòðóííі, äóõîâі, óäàðíі. Ó ñòðóííèõ çâóêè âèíèêàþòü
âіä êîëèâàííÿ ñòðóí; ó äóõîâèõ – âіä ðóõó ïîâіòðÿ;
â óäàðíèõ – âіä óäàðіâ ïî íèõ ðóêîþ àáî ïàëè÷êàìè. 
Є іíñòðóìåíòè, ÿêі ïîєäíóþòü âëàñòèâîñòі êіëüêîõ 
ãðóï, íàïðèêëàä êëàâіøíі. Ôîðòåïіàíî âîäíî÷àñ і 
ñòðóííèé, і óäàðíèé іíñòðóìåíò; áàÿí, àêîðäåîí òà îð-
ãàí – óäàðíèé і äóõîâèé.

Порівняй тембри струнних, духових та ударних інструментів з основними кольо-
рами (жовтим, червоним, синім).
Використовуючи поєднання тембрів ударних інструментів (бубни, барабани, три-
кутники тощо), створи звукові «картини», наприклад: «Гроза», «Діалог», «Похід».

ÐІÇÍÎÊÎËÜÎÐÎÂÀ ÃÐÀ 

Ìóçèêà Á. Ñàâåëüєâà Âіðøі Ë. Ðóáàëüñüêîї
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ко
до

льо
щик- - - - - - - - - -

- - - - - - - - -3
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ра, до
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ва

як
на

з від
ша

ра.
гра.

А ле- - -
- - - - -

--
-5

Ти ж ні ко му наш сек рет не ви да вай. ко льо- - - - -- -
8

ро во го лиш скла ти наз би рай, ти при мруж ся і три ра зи по вер- - - - - -- - -
11

нись, по тім о чі від кри вай і по сміх нись.- -- -- -

Приспів

Сходинками до майстерності:
 Простеж рух мелодії пісні за нотним записом. Розучуй пісню в помірному темпі.
Складні для виконання фрагменти проспівай окремо.
Чому пісня має таку назву? Які музичні інструменти ти використаєш як супровід
до пісні? Чи може звук мати забарвлення? Знайди загадки, вірші про музичні
інструменти.
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9. Різнобарв’я багатоголосся в мистецтві
òîãîëîñèìè ìîæóòü áóòè íå òіëüêè çâóêè, à é êîëüî ðè. Äçâіíêèìè òà áàãàò
ìáðіâ ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ çáàãà÷óþòü åìîöіéíå Áàðâè ïîäіáíî äî òåì

ñïðèéìàííÿ òâîðіâ ìèñòåöòâà. Âîíè ìîæóòü ÿñêðàâî íàñè÷åíî «ãîëîñíî ñïðèéìàííÿ òâîðіâ ìè
çâó÷àòè» àáî òèõî õâèëþâàòè íàøі ñåðöÿ ñâîєþ íіæíіñòþ.

             Йосип Бокшай. Осінь                     Рейчел Суггс. Ілюстрація

Порівняй зображення дерев у живописі та графіці. Яка з робіт «звучить» яскраво, 
гучно, життєствердно? Яка спонукає до роздумів, спокою, умиротвореності? По-
міркуй, який секрет криється в поєднанні кольорів та відтінків яскравого насиче-
ного кольору. Уяви себе дитиною з картини. Розкажи про свої враження
від споглядання краєвиду.
Кольорове різнобарв’я в природі.

Æèâîïèñ – âèä îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, îñíîâíèì âèðàæàëüíèì 
çàñîáîì ÿêîãî є êîëіð.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Îñíîâíі êîëüîðè – æîâòèé, ñèíіé і ÷åðâîíèé, ïîõіä íі – 

îðàíæåâèé, ôіîëåòîâèé, çåëåíèé. Öå – êîëіðíі òîíè. Íà їõ 
îñíîâі ìîæíà ñòâîðèòè áåçëі÷ âіäòіíêіâ: âіä òüìÿíî-áëÿêëèõ 
äî ñîêîâèòî-ÿñêðàâèõ.

Поекспериментуй з аквареллю: додаючи воду до фарби, ут вори менш насичені
відтінки (1); накладаючи шари фарби – більш насичені (2).

1 2

Які асоціації викликає в тебе колірний тон кожного з дерев? Назви їхні відтінки.

Намалюй веселе (сумне) дерево, використовуючи поєднання насичених (ненасиче-
них) основних (похідних) кольорів (акварель).
        Варіант 1                                  Варіант 2

На дозвіллі спостерігай різнобарв’я природи. Порівняй кольорові тони, наприклад,
зеленої трави, зеленого яблука, зеленої ялинки, зеленого огірка тощо.     
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Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Òè âæå çíàєø, ùî îêðіì âèêîíàííÿ ñîëî, ìóçèêó ìîæóòü ñïіâàòè

àáî ãðàòè íà іíñòðóìåíòàõ êіëüêà âèêîíàâöіâ: äâà – äóåò, òðè – òðіî, ÷î-
òèðè – êâàðòåò.

    дует                    тріо                            квартет

Виконайте в ансамблі. Заздалегідь домовтеся про темп виконання.

4
4

4
4

4

4
4

Хореографічна композиція «Ноктюрн» (ансамбль сучасного та стилізо-
ваного танцю «Пектораль»).

Ця композиція бадьорить чи заспокоює? У якому темпі вона звучала? Які емоції
вона викликала в тебе? У яких кольорах виконано декорації та костюми
виконавців?
Як ти вважаєш, яку музику доцільно слухати ввечері перед сном (ба-
дьору, гучну, енергійну, спокійну, тиху)? Поміркуй, що буде корисніше
для заспокоєння.

10. Різнобарв’я багатоголосся в мистецтві
 ç éîãî ãàìîðîì і òóðáîòàìè çåìëþ îãîðòàþòü ñó-Ïіñëÿ äîâãîãî äíÿ

îðà íàäèõàє ìèòöіâ – і íàðîäæóþòüñÿ ÿñêðàâі òâîðè, òіíêè. ×àðіâíіñòü âå÷î
è áàäüîðі é åíåðãіéíі.íàñïіâíî-çàäóìëèâі ÷è

     Олександр Ходюков. Музикант           Цанко Лавренов. Нічна музика

Вольфганг Амадей Моцарт. «Маленька нічна сере-
нада». 1 ч.  
Арно Бабаджанян. «Ноктюрн» (квартет саксофонів).

Які із прослуханих творів могли б виконувати музиканти на картинах? Твори ви-
конують соліст чи ансамбль? Як ти вважаєш, концерт на картині праворуч відбу-
вається в наш час чи в далекому минулому? Доведи. Поміркуй, у яких музичних 
ладах написано ці твори. Які відчуття охопили тебе під час слухання кожного твору?

спокій радістьсумзлість бадьорість грайливість

Ëàä – óçãîäæåíіñòü çâóêіâ çà âèñîòîþ. Ïîøèðåíі ëàäè â ìóçèöі – ìà-
æîð (ñâіòëèé) і ìіíîð (çàòåìíåíèé).
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10. Різнобарв’я багатоголосся в мистецтві
іâ çäàòíі âïëèâàòè íà åìîöіéíèé ñòàí ëþäèíè, õâè-Ïîєäíàííÿ êîëüîðі
âàòè, íàâіþâàòè âіäïîâіäíèé íàñòðіé і íàâіòü çöіëþ-ëþâàòè àáî çàñïîêîþâ

âàòè. Òîìó æèâîïèñöі ðåòåëüíî äîáèðàþòü òà ãàðìîíіéíî ïîєäíóþòü êî-âàòè Òîìó æèâîïèñöі
ëüîðè é âіäòіíêè â êîëîðèòі êàðòèíè.

1 2

Ольга Кваша: 1 – М’які обійми вечора, 2 – Ніч

Які почуття викликають у тебе картини? Які поєднання кольорів обрала ху дожниця, 
щоб розповісти про час доби? Визнач, якому колірному тону віддала  перевагу 
авторка у творі «Ніч». Чому? Назви його можливі відтінки. 

ßêùî â êàðòèíі âèêîðèñòàíî ñïîðіäíåíі 
(ñèíі é çåëåíі àáî îðàíæåâі é æîâòі) êîëüîðè, 
êîëîðèò íàçèâàþòü íàáëèæåíèì. ßê-îò õó-
äîæíèöÿ Îëüãà Êâàøà äіáðàëà æîâòî-çåëåíі 
äëÿ âіäòâîðåííÿ íіæíîñòі òà ëàãіäíîñòі âå-
÷îðà, à ñèíüî-çåëåíі – äëÿ ìðіéëèâîñòі é òà-
єìíè÷îñòі íî÷і.

Êîëîðèò – ñïіââіäíîøåííÿ òà âçàєìîäіÿ êîëüîðіâ і âіäòіíêіâ.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Ñïîðіäíåíі êîëüîðè ìåæóþòü àáî ðîçòàøîâàíі áëèçüêî â êîëіðíîìó

êðóçі. Ïîєäíóþ÷è ñïîðіäíåíі êîëüîðè ç ÷îðíèì, áіëèì àáî іíøèì êîëüî-
ðîì, ìîæíà óòâîðèòè áàãàòî âіäòіíêіâ. Íàïðèêëàä, ñâіòëî-æîâòі, òåìíî-
æîâòі, æîâòî-÷åðâîíі, æîâòî-çåëåíі.

Вправа. Спробуй досягти ефектів, як на зразках, експериментуючи з нанесенням
акварелі споріднених кольорів різними способами на папір.

Намалюй пейзаж спорідненими кольорами (фарби). Придумай йому 
назву.
Сходинками до майстерності:
 Уяви краєвид, його настрій. Добери формат та поєднання споріднених ко  льо рів.
 Зволожи папір широким пензлем. Наміть лінію горизонту, пропиши тло, рос  лини.
 Згинаючи папір по горизонталі, віддрукуй відображення рослин у воді.  Допрацюй
деталі тонким пензлем.

музичний звук певної висоти; відстань між двома сусід-
німи звуками у звукоряді

основна характеристика кольору (червоний, жовтий,
фіолетовий, синьо-зелений)

Тон

Досліди, які кольорові тони переважають в оздобленні кабінетів твоєї школи.
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11. Почути і побачити мистецтво 
íàâöі – çâè÷àéíі ëþäè. Âîíè ñòàðàííî âèâ÷àþòü ñåê-Êîìïîçèòîðè, âèêî
öòâà. À ùå âìіþòü óâàæíî ñëóõàòè çâóêè äîâ êіëëÿ, ðåòè ìóçè÷íîãî ìèñòåö

ïðèñëóõàòèñÿ äî ñâîїõ ïî÷óòòіâ і íå áîÿòüñÿ åêñïåðèìåíòóâàòè ç òåìáðàìè, ïðèñëóõàòèñÿ äî ñâîїõ 
çâóêàìè. Òîæ äàâàé â÷èòèñÿ ÑËÓÕÀÒÈ, ÏÐÈÑËÓÕÀÒÈÑß І… ÒÂÎ  ÐÈÒÈ.

Ðіçíîìàíіòíèìè òåìáðàìè áàãàòèé ñèìôîíі÷íèé îðêåñòð. Ùîá ïîçíà-
éîìèòè íîâà÷êіâ ç óñієþ ïàëіòðîþ çâóêîâèõ áàðâ öüîãî âåëèêîãî êîëåêòèâó 
(70–100 ìó  çèêàíòіâ і ìóçèêàíòîê), àíãëіéñüêèé êîìïîçèòîð Áåíäæàìіí 
Áðіòòåí íàïèñàâ «Ïóòіâíèê ïî îðêåñòðó äëÿ ìîëîäі». 

Національний симфонічний оркестр України

Бенджамін Бріттен. «Путівник по оркестру для молоді» (фрагмент).

У якому регістрі та динамиці звучали інструменти? Запиши назви музичних інстру-
ментів оркестру, тембри яких тобі найбільше сподобалися.

Äèíàìіêà (äèíàìі÷íі âіäòіíêè) – ñèëà çâó÷àííÿ â ìóçèöі.

pp mfp fmp ff

äóæå
òèõî

ïіàíіñèìî

òèõî

ïіàíî

ïîìіðíî 
òèõî

ìåöî-
ïіàíî

ïîìіðíî 
ãîëîñíî

ìåöî-
ôîðòå

ãîëîñíî

ôîðòå

äóæå 
ãîëîñíî

ôîðòèñèìî

Îðêåñòð – âåëèêèé êîëåêòèâ ìóçèêàíòіâ. Çàëåæíî âіä ñêëàäó іíñòðó-
ìåíòіâ îðêåñòðè áóâàþòü äóõîâі, ñòðóííі, íàðîäíі òîùî.

Ó ðîäèíі ñòðóííèõ íàéâèùі ãîëîñè ó
ñêðèïîê. Àëüòè äåùî áіëüøі, íіæ ñêðèïêè, 
і òîìó çâó÷àííÿ їõ íèæ÷å. Âіîëîí÷åëÿì 
ïðè   òàìàííі áàãàòèé і òåï ëèé òåìáð. 
À êîí  òðàáàñè – íіáè äіäóñі â öіé ðîäèíі – 
ç íèçüêèìè, áóðêîòëèâèìè çâóêàìè.

Ç-ïîìіæ äåðåâ’ÿíèõ äóõîâèõ íàéâèùå 
çâó÷àòü ñâіòëі òà ëåãêі ôëåéòè. Ó ãîáîїâ – 
ì’ÿêі òà æàëіáíі ãîëîñè. Êëàð   íåòè – ðóõ-
ëèâі іíñòðóìåíòè ç ì’ÿêèì ñîêîâèòèì ãî-
ëîñîì. Ôàãîòè – íàéáіëüøі ó ãðóïі äå  ðå  â’ÿ  -
íèõ äóõîâèõ. І çâó÷àòü âîíè íàéíèæ÷å.

Ãðóïó ìіäíèõ äóõîâèõ ñêëàäàþòü âàë-
òîðíè, ÿêі çðîáëåíі ç ìіäíèõ çàêðó÷åíèõ 
òðóáîê, ÿñêðàâèõ і äçâіíêèõ òðóá; òðîì-
áîíіâ ç ãó÷íèì, âàæêóâàòèì çâó÷àííÿì 
òà òóá, ÿêі çâó÷àòü äóæå íèçüêî.

флейта

бтруба

валторнабтромбон бтуба

бгобой кларнет
фагот

Які інструменти в кожній групі звучать у низькому регістрі? Поміркуй, чи залежить
регістр звучання інструмента від його розміру.
Вправа. Виконуй вокальну вправу в різних темпах з різною дінамікою.

Зву ки му зи ки лу нають зві ду сіль. І ми радіс но спі ва єм: до,ре,мі,фа, соль,ля, сі.- - - - - - - - - - -

Пісня «Музика» (музика Г. Струве, вірші І. Ісакової, переклад її О. Торга-
лова), додаток, с. 134.
Послухай «музику» довкілля. На яких музичних інструментах можна від-
творити ці звуки? Що ти розкажеш рідним про музичні інструменти та оркестр?р

скрипкаальт

віолончельконтрабас
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11. Почути і побачити мистецтво
óþòü ñåêðåòè õóäîæíüîї ìàéñòåðíîñòі, äåòàëüíî âè-Æèâîïèñöі îïàíîâó

ðèìåíòóþòü ç êîëüîðàìè, õóäîæíіìè ìàòåðіàëàìè òà â÷àþòü íàòóðó, åêñïåð
їõ íà ïîëîòíî. ñïîñîáàìè íàíåñåííÿ ї Äî ïðèêëàäó, öі òâîðè Âіíñåíòà Âàí 

Ãîãà ñâіä÷àòü, ùî ìèòåöü äîñêîíàëî âèâ÷èâ îñîáëèâîñòі ôîðìè òà êîëüîðó 
ðîñëèí. Çàâäÿêè âäàëîìó äîáîðó êîëüîðіâ äëÿ âіäòâîðåííÿ òåïëîãî é õî-
ëîäíîãî êîëîðèòó âіí ñòâîðèâ âіäïîâіäíèé íàñòðіé êàðòèí. Âîíè íàðîäè-
ëèñÿ íà ìîëüáåðòі é íàëåæàòü äî ñòàíêîâîãî æèâîïèñó.

Вінсент Ван Гог: 1 – Ірис, 2 – Соняшники

Яку з картин написано в теплому колориті, а 
яку – у холодному? Поміркуй, які риси харак-
теру й уміння потрібні художнику, щоб передати 
свої спостереження за природою. Порівняй квіти 
на світлинах і картинах. Якими емоціями збага-
тив майстер свої твори?

спокій

тепло

сумрадість

бадьорістьхолод

1 2

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Áóäü- ÿêèé êîëіð ñòàє «òåïëіøèì», ÿêùî äî íüîãî 

äîäàòè æîâòîї ôàðáè, à «õîëîäíіøèì» – ïðè äîäàâàí íі 
ñèíüîї ôàðáè.

Вправа. Розглянь роботи. Визнач колорит кожної з них
та назви кольори і відтінки. Проаналізуй форму зобра-
жень однієї з робіт. Назви гомеричні фігури, які є в основі 
вазона, рослини. Поміркуй, чому оранжевий не може 
бути холодним кольором.

Виконай замальовку з натури кімнатної рослини в холодному колориті (гуаш).
Сходинками до майстерності:
 З’ясуй пропорційні співвідношення частин і цілого.
 Наміть загальну форму частин.
 Добери на палітрі відтінки синього кольору. Покрий фарбами спочатку тло, потім
зображення рослини, горщика та столу. 

Вислови міркування, як можна розвивати спо стережливість, яка допоможе пере-
давати красу природи у творчості.

Хо
ло
дн
і к
ол
ьо
ри

Теплі кольори



48 49

12. Почути і побачити мистецтво
Çâóêîâà ãàðìîíіÿ âèìàãàє òàê ñàìî âïðàâíîãî і 

ïðàâèëüíîãî ïіäáîðó çâóêîâèõ ôàðá, ÿê і æèâî-
ïèñíå ïîëîòíî. Ó öüîìó ïîëÿãàє ïðîôåñіéíà ìàé-
ñòåðíіñòü êîìïîçèòîðà, ÿêèé ðåòåëüíî ïðîïèñóє 
ïàðòèòóðó ìóçè÷íîãî òâîðó – íîòíèé çàïèñ óñіõ 
іíñòðóìåíòàëüíèõ ïàðòіé îðêåñòðó.

Äèðèãåíò – êåðіâíèê îðêåñòðó – çà ïàðòèòóðîþ 
æåñòàìè ðóê òà äèðèãåíòñüêîþ ïàëè÷êîþ âêàçóє îð-
êåñòðàíòàì, ÿê âèêîíóâàòè ìóçèêó: її òåìï, ãó÷-
íіñòü, õàðàêòåð.

Ó ïàðòèòóðі ãðóïè іíñòðóìåíòіâ îðêåñòðó ðîç-
ìіùåíі â ÷іòêîìó ïîðÿäêó: âíèçó ïàðòії ñòðóííèõ, 
ïîñåðåäèíі – óäàðíі, óãîðі – äóõîâі. 

  Розміщення інструментів симфонічного оркестру           Оркестрова партитура

Â îðêåñòðîâіé ìóçèöі ðîçðіçíÿþòü ñîëüíå âèêîíàííÿ òà çâó÷àííÿ âñüîãî 
îðêåñòðó (òóòі). Íà öüîìó áóäóєòüñÿ êîíòðàñò.

Бенджамін Бріттен. «Путівник по оркестру для молоді» (фрагмент).

І. Репін. А. Рубінштейн

Ïàðòèòóðà – íîòíèé çàïèñ òâîðó äëÿ õîðó, îðêåñòðó, äå êîæíó ïàð-
òіþ ðîçïèñàíî íà îêðåìîìó ðÿäêó.

Ìóçè÷íà ãðàìîòàÌóçè÷íà ãðàìîòà
Ìåòð ó ìóçèöі – ìóçè÷íèé «ïóëüñ», óïîðÿäêóâàííÿ ñèëüíèõ і ñëàáêèõ 

÷àñòîê. Ó íîòíîìó çàïèñі âіí âèðàæàєòüñÿ ðîçìіðîì.

2
4

3
4

4
4

Схеми диригування

Уяви себе диригентом і під музику відтвори різні схеми диригування.

Прочитай історію. Доповни її «музичними» словами з довідки.

Ïîäîðîæ êðàїíîþ Ìèñòåöòâ äàðóâàëà íàñîëîäó. Çâіäó ëü ëèëèñÿ

ï ÷óäîâі ìåëîäії. І ðàïòîì – ùî öå? Íà îðêåñòðîâіé ãà âі – ïîâíèé

ãà ð. Íіáè ç êàíî ïèùàëè і . Ñ ëèâî і í ðíî êðè÷àëè

і , âіëè ãîò і . І òóò ç’ÿâèâñÿ .

– Ùî öå òàêå? – ñïèòàâ âіí. – ×è âè çàáóëè, ùî âè – ÎÐÊÅÑÒÐ? 
Ó іíñòðóìåíòè ìàþòü áðå,                                    çâó-

÷àòè. Òîæ äàéòå íà ñâîї ñöÿ і ïî÷èíàéìî!

Д о в і д к а: злагоджено, дружно, хаотично.

Пісня «Музика» (музика Г. Струве, вірші І. Ісакової, переклад її О. Торга-
лова), додаток, с. 134.  

зіставлення, що виражається динамікою (гучно–тихо), темпом 
(швидко–повільно), характером музики (веселий–сумний) та ін.

зіставлення протилежних за якостями зображень (велике–мале, 
світле–темне) або застосування колірного контрасту

Контраст

 Поясни прислів’я: «Сто нот – ще не симфонія, сто музикан-
тів – ще не оркестр».
Яку роль відіграє в оркестрі диригент? На дозвіллі переглянь
відео «Інструменти симфонічного оркестру. 1 ч.». 
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12. Почути і побачити мистецтво
іÿ âèìàãàє âïðàâíîãî і ïðàâèëüíîãî ïіäáîðó çâóêîâèõ ßê çâóêîâà ãàðìîíі
ïåâíîãî íàñòðîþ, ñòàíó äóøі ÷è ïðèðîäíîãî ÿâèùà, áàðâ äëÿ âіäòâîðåííÿ 

òàê і æèâîïèñåöü ðåòåëüíî äîáèðàє êîëüîðè äëÿ âòіëåííÿ ñâîãî òâîð÷îãî òàê і æèâîïèñåöü ðåò
çàäóìó. 

ßê îò õóäîæíèê Àíðі Ìàòіññ, ïîєäíóþ÷è òåïëі é õîëîäíі êîëüîðè äëÿ 
ñòâîðåííÿ êîíòðàñòíîãî êîëîðèòó, äîñÿãàâ âçàєìîäії áàðâ òà ïіäêðåñëþâàâ 
ñâÿòêîâó áàðâèñòіñòü ñâіòó.

1 2

Анрі Матісс: 1 – Натюрморт з апельсинами, 
2 – Червоні рибки

Які емоції втілюють кольори і форми зображень картин? Що, на твою думку, є го-
ловним у кожному творі? Придумай цікаву мінірозповідь за однією з картин.

Розглянь схеми пар контрастних кольорів (1). Визнач і назви, яке з яблук (2) яскра-
віше, на якому зображенні кольори підсилюють дію один одного. Зроби висновки.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Êîëüîðè, ÿêі ðîçòàøîâàíі ïðîòèëåæíî íà êîëіðíîìó 

êîëі, íàçèâàþòüñÿ êîíòðàñòíèìè (àáî äîäàòêîâèìè). 
Íàïðèêëàä, çåëåíèé – ÷åðâîíèé, æîâòîãàðÿ÷èé – ñè-
íіé, ôіîëåòåâèé – æîâòèé. Öі êîëüîðè ïîñèëþþòü 
ÿñêðàâіñòü і íàñè÷åíіñòü îäèí îäíîãî. 

Намалюй натюрморт з овочів і фруктів у контрастному ко-
лориті (гуаш).
Сходинками до майстерності:
 Наміть межі столу й форму фруктів (овочів). 
 Обери кольори. Покрий спочатку тло, а потім – зображення фруктів (овочів),
столу. Не забувай враховувати колірне оточення предметів.

             Варіант 1                           Варіант 2

Яким може бути колорит? Поміркуй, тембри яких музичних інструментів оркестру
могли б відповідати різному колориту (теплому, холодному, контрастному, набли-
женому) у живописі.

Руханка.

Разом із друзями (подругами) доберіть зразки творів живопису
з контрастним (наближеним) колоритом.

1 2
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13. Середовище, наповнене мистецтвом
ïóëÿðíèìè є ðіçíîìàíіòíі ìèñòåöüêі øîó-ïðîãðàìè. Ñüîãîäíі äóæå ïîï
ìà, ñïіëüíå âèêîíàííÿ і ñëóõàííÿ ìóçèêè) çàâæäè Ìàñîâі äіéñòâà (çîêðåì

çàõîïëþâàëè ëþäèíó. Çäàâíà â ïàðêàõ і ñàäàõ ëóíàëà ðіçíîìàíіòíà ðîç-çàõîïëþâàëè ëþäèíó.
âàæàëüíà ìóçèêà, ÿêó êîìïîçèòîðè ïðèóðî÷óâàëè äî ïåâíèõ ñâÿò, öåðåìî-
íіé, óðî÷èñòîñòåé.

Åôåêòíî òà ÿñêðàâî çâó÷èòü íà âіäêðèòîìó ïðîñòîðі ìóçèêà äóõîâîãî 
îðêåñòðó é äæàçîâèõ êîëåêòèâіâ. І ñüîãîäíі â ïàðêàõ і ñêâåðàõ ëóíàþòü 
ìåëîäії, ÿêі äàðóþòü ïîçèòèâíі åìîöії, íàäèõàþòü і çáàäüîðþþòü.

1 2

Скульптури: 1 – у Бенсон-парк (США), 2 – у Сафарі-парк Chimelong (Китай)

Які музичні інструменти представлено на скульптурних зображеннях? Придумай 
назви або цікаві історії, на які надихнули ці твори.

Ðіçíі ñïîñîáè âèêëàäó ãîëîñіâ ó ìóçè÷íîìó òâîðі (ìåëîäіÿ ç àêîìïàíå-
ìåíòîì; îðêåñòðîâå ÷è õîðîâå áàãàòîãîëîññÿ) íàçèâàþòü ôàêòóðîþ.

Музика у виконанні оркестру духових інструментів. Dennis Adu Quintet.

Схарактеризуй музичну фактуру: у якому творі звучав соліст з акомпа-
нементом, а який – виконав оркестр? Порівняй. Які музичні інструменти викону-
вали соло і яка роль інших музикантів у джазовому ансамблі? 
Схарактеризуй тембровий «колорит» духових інструментів.

приглушений дзвінкийяскравий насичений тьмяний

Íàé÷èñëåííіøà ðîäèíà ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòіâ – óäàðíі (ïåðêóñіÿ). Öå
îñîáëèâà ãðóïà іíñòðóìåíòіâ, ùî ñòâîðþþòü і ïіäêðåñëþþòü ðèòì ó ìóçèöі.
Ñàìå òîìó óäàðíі іíñòðóìåíòè âàæëèâі â ðіçíèõ âèäàõ îðêåñòðіâ – ñèìôî-
íі÷íîìó, äóõîâîìó, äæàçîâîìó.

литаври
барабанбарабан

рвеликий барабан

тарілки

трикутникр у

ддзвіночки

кастаньєти

ксилофон вібрафон

бубон

маракаси

клавеси

На вибір: Лерой Андерсон. Дрібничка (ксилофон). Попурі (вібрафон). 

«Інструменти симфонічного оркестру. 2 ч.». (на
до  звіллі).

Пісня «Хай щастить» (музика і слова І. Тарнавської), додаток,
с. 135.

«Шумовий оркестр».

Ùîá ñòâîðèòè ïðèєìíó àòìîñôåðó â ïàðêó 
äëÿ äîðîñëèõ і äіòåé, ñïîâíèòè âіäâіäóâà÷іâ 
ïîçèòèâíèìè åìîöіÿìè, ôàõіâöі ðîáëÿòü ñïå-
öіàëüíі äîáіðêè ìóçè÷íèõ òâîðіâ – ïëåé-
ëèñòè. Çàçâè÷àé їõ ñêëàäàþòü çà ïîðàìè 
ðîêó àáî äî ñâÿò. Âîíè äîïîâ íþþòü çàãàëüíå 
îôîðìëåííÿ ïàðêó: äî Íîâîãî ðîêó ÷è Ðіçäâà, 
Äíÿ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ÷è Äíÿ çàõèñòó äі-
òåé òîùî.

Колективний проєкт. Створіть «Музичний 
плейлист» до новорічних та різдвяних святку-
вань у парку.

Джеф Нишінака. Скульптура
з паперу
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13. Середовище, наповнене мистецтвом
è îðãàíі÷íî ïîєäíóþòüñÿ ç îá’єêòàìè äîâêіëëÿ. Çà-Ñêóëüïòóðíі òâîðè
çíèõ ìàòåðіàëіâ (äåðåâî, êàìіíü, ìåòàë, áåòîí òîùî) âçÿòі ñêóëüïòîðè ç ðіç

äëÿ äèòÿ÷èõ ïàðêіâ ñòâîðþþòü êàçêîâèõ ïåðñîíàæіâ, ÿêі ìîæíà ðîçäèâè-äëÿ äèòÿ÷èõ ïàðêіâ ñò
òèñÿ ç ðіçíèõ áîêіâ. Ïàðêîâі ñêóëüïòóðè âіäâіäóâà÷àì äàðóþòü ïîçèòèâíі 
åìîöії, ãàðíèé íàñòðіé òà íåçàáóòíі âðàæåííÿ.

1 – Дерево, що говорить (парк «Ефтелінг»),  
2 – Ольга Рапай. Принцеса і свинопас (фрагмент панно),

3 – Робін Уайт. Фея з дроту

Що можна розповісти про зображен ня? Які емоції вони
викликають? Порівняй скульп  тури.

Ñêóëüïòóðà – öå ïðîñòîðîâèé âèä ìèñòåöòâà.
Çà ôîðìîþ її ïîäіëÿþòü íà êðóãëó òà ðåëüєô. Îñíîâ-
íèìè çàñîáàìè âèðàçîâîñòі ñêóëüïòóðè є ôîðìà,
ñèëóєò, ôàêòóðà òà îá’єì. 

Ñêóëüïòóðà – âèä îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà,
òâîðè ÿêîãî îá’єìíîї ôîðìè і âèêîíóþòüñÿ
ç òâåðäèõ àáî ïëàñòè÷íèõ ìàòåðіàëіâ.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Ôàêòóðà – õàðàêòåð ïîâåðõíі âèðîáó: ãëàäêіñòü, øîðñòêіñòü, ðåëüєô-

íіñòü òîùî. Ïðàöþþ÷è ç ïëàñòè÷íèìè ìàòåðіàëàìè, ìîæíà ñòâîðèòè ôàê-
òóðó ðіçíèìè іíñòðóìåíòàìè ÷è ïіäðó÷íèìè ìàòåðіàëàìè.

Пригадай прийоми ліплення.

Виліпи рельєфну композицію із зображенням зимового парку (пластилін).

Сходинками до майстерності:
 Підготуй тло: на цупкому картоні познач олівцем лінію горизонту; за допомогою
стеки розмаж шматочки синього (земля) та блакитного (небо) пластиліну.
 Виліпи та розташуй зображення дальнього плану, потім – ближнього.
 У процесі ліплення поступово збільшуй форму наліплюванням (для зображень
переднього плану). Відтвори фактуру кори дерев. 

Зверни увагу, які скульптури оточують тебе. Разом із дітьми твого класу створіть
фотовиставку «Скульптура мого краю».

1 2

3
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14. Середовище, наповнене мистецтвом
ðіçíÿþòüñÿ íåàáèÿêîþ óÿâîþ òà ôàíòàçієþ. Іìîâіðíî, Ìèòöі çàâæäè âèð
êîñòÿì íàðîäæóþòüñÿ òâîðè, ÿêі íàïîâíþþòü íàøå ñàìå çàâäÿêè öèì ÿê

æèòòÿ íåéìîâіðíîþ êðàñîþ çâóêîâèõ áàðâ. æèòòÿ íåéìîâіðíîþ êð
Ìóçèêàíòè ÷àñòî åêñïåðèìåíòóþòü – і ç’ÿâëÿþòüñÿ ïî-ñïðàâæíüîìó 

ôàíòàñòè÷íі ìóçè÷íі іíñòðóìåíòè.

К. Канський. Мандрівні музиканти

Послухай незвичайні музичні інструменти. Розкажи
про свої враження. Схарактеризуй їхні тембри. 

Які музичні інструменти (струнні, духові, ударні) ти спо-
глядаєш на картині? Вислов припущення, чому худож-
ник саме так зобразив музикантів. Придумай чарівну
музичну історію за сюжетом картини.
Відгадай, який музичний інструмент зобразив худож-
ник Пабло Пікассо. Поясни свої здогадки.

Руханка.

                 

Робота в групах. Виконайте ритмічну партитуру. Оберіть музичні інструменти для
виконання. Визначте диригента /диригентку.

Гра «Скульптор і глина» (робота в парі та разом). Один(-на) учасник(-ця) –
«скульптор», інший (інша) – «глина». «Скульптор» формує з «глини» певний скульп-
турний образ, змінюючи положення частин тіла. Учні та учениці класу відгадують
задум. Хто відгадав, той стає «скульптором» та обирає собі «глину».

Пісня «Хай щастить» (музика і слова І. Тарнавської), додаток, с. 135.

Розгадай кросворд. Назви зображені музичні інструменти.

1  Î       

2 Ð     

3 Ê        

4     Å 

5 Ñ      

6    Ò 

7 Ð   

1

2

3

6

4

7

55
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14. Середовище, наповнене мистецтвом
íіñòü òà íåáàéäóæå ñòàâëåííÿ äî îõîðîíè äîâ êіëëÿ Ôàíòàçіÿ, êðåàòèâí
ìèòöÿì. Âîíè âèêî ðèñòîâóþòü ó ñâîїõ ðîáîòàõ íå-ïðèòàìàííі ñó÷àñíèì 

çâè÷íі ìàòåðіàëè, çîêðåìà òі, ùî âæå áóëè ó âæèòêó. Îñü ïîãëÿíü.çâè÷íі ìàòåðіàëè çîêð

1 – Джо Йонг Хо. Лев,  2 – Джеймс Доран-Вебб. Коні, 3 – Гаррієт Мід. Вівці

Що, на твою думку, найбільше сприяє посиленню враження від скульптури?

форма спосіб обробкирозмір матеріал фактура колір

ВИДИ СКУЛЬПТУРИ (за розміром і призначенням)

станкова
(експонати музеїв, 
декор приміщення)

монументальна
(пам’ятники,
монументи)

дрібна пластика
(настільні статуетки, 

прикраси)

Ñêóëüïòóðà òâîðèòüñÿ ñïîñîáîì ëіïëåííÿ (ãëèíà), âèñіêàííÿ (êàìіíü,
äåðåâî, ñëîíîâà êіñòêà), âіäëèâàííÿ àáî êàðáóâàííÿ (ìåòàë), âèäóâàííÿ
(ñêëî).

Відео «Як видути зі скла ялинкову прикрасу».

Варіант 1. Зліпи казкового персонажа та прикрась ним ялинкову підвіску кульку
(легкий пластилін).
Пам’ятай: повітряний пластилін швидко твердне на відкритому повітрі. Тому по-
передньо його не розминай і ліпи швидко. Для склеювання деталей змочуй місця
стиків. Великі елементи фігур бажано фіксувати, наприклад зубочистками.

Ваіант 2. Виготови 3-Д новорічний рельєф (пластилін).

Руханка.

З яких матеріалів твориться скульптура? На дозвіллі досліди в інтернет-мережі
особливості створення скульптур з льоду чи снігу.

1 2

3

21
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15. У МАНДРИ ДО ДАЛЕКИХ КРАЇН. КИТАЙ
Ó ðіçíèõ êóòî÷êàõ ñâіòó çäàâíà äî 

ìèñòåöòâà áóëî îñîáëèâå øàíîáëèâå ñòàâ-
ëåííÿ. Äî ïðèêëàäó, іñíóє äàâíÿ êèòàé-
ñüêà ëåãåíäà ïðî òå, ùî ìèñòåöòâà ëþäåé
íàâ÷èâ ÷àðіâíèé ïòàõ. Éîãî ïіð’ÿ ìàëî
ï’ÿòü êîëüîðіâ. Êîæåí êîëіð âіäïîâіäàâ
ïðèðîäíîìó åëåìåíòó – âîäі, âîãíþ, çåìëі,
äåðåâó, ìåòàëó. Ïòàõ ãîðäîâèòî éøîâ – 
ç’ÿâëÿâñÿ òàíåöü, êðè÷àâ – íàðîäæóâàëàñü
ïіñíÿ…

Ó Êèòàї ç äàâíіõ-äàâåí ìóçèêà ñòàíî-
âèëà îäèí ç íàéâàæëèâіøèõ åëåìåíòіâ âè-
õîâàííÿ äіòåé і âõîäèëà äî ÷èñëà íàóê,
ÿêі áóëè îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèâ÷åííÿ.
Ìàéæå äâі òèñÿ÷і ðîêіâ òîìó áóëà çàñíî-
âàíà ïðèäâîðíà àêàäåìіÿ ìóçèêè і òàíöþ.
Âîíà ìàëà íàçâó «Ñàä ïåðëèí», ùî ñâіä-
÷èòü ïðî âåëèêó óâàãó äî ìèñòåöòâà òà
ïіäãîòîâêè ïðîôåñіéíèõ ìèòöіâ.

Гра на ерху, гучжені, піпі, шені.

Схарактеризуй тембр кожного інструмента. 
Порівняй з відомими тобі інструментами.

     ерху            шен            піпа

ÄÎÙÎÂІ ÊÀÏËІ

Êèòàéñüêà íàðîäíà ïіñíÿ

Ді-лінь, ді-лінь. Ді -лінь, ді-лінь, кра-пель-ки дзве - нять.

Ді-лінь, ді-лінь. Ді-лінь, ді-лінь,  до струм-ка бі - жать.

Кап-нуть в річ-ку, там во-да, кап-нуть в щіч-ку – не бі-да.

Скіль-ки їх,    скіль-ки їх,   кра-пель до -що  -  вих.

Руханка.
Ритмічна вправа.

Уявно граючи по черзі на чорних та білих клавішах піаніно, ти зможеш прочитати
назви китайських музичних інструментів. Знайди їх на зображеннях. До яких груп
вони належать?

Ã Ï ÓІ×ÏÆ  ÅÀÍ ÅØÐÅÕÍÓ

М/ф «Єті» (фрагмент).

В інтернет-мережі поцікався творами 
китайського живопису, присвяченими 
музиці, послухай музичні твори. Поді-
лися відкриттями та враженнями від 
музики. 

На дозвіллі переглянь мультфільм 
«Еверест». Визнач основну ідею цього 
твору. Яка роль музики в мультфільмі? 
Поцікався іншими творами китайських 
аніматорів.

   

Гра на гучжені 

Лі Цзянь Чжень
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15. У МАНДРИ ДО ДАЛЕКИХ КРАЇН. КИТАЙ
ïèñ – îäèí ç íàéäàâíіøèõ âèòîí÷åíèõ âèäіâ ìèñòåö-Êèòàéñüêèé æèâîï
íà – öå ñïіââіäíîøåííÿ ëіíіé, êðàïîê і ïëÿì, ç ÿêèõ òâà. Êèòàéñüêà êàðòèí

ñêëàäàþòüñÿ îáðàçè ðîñëèí і ïòàõіâ, ãіð і âîäîéì, ïðèðîäè і ëþäåé. ñêëàäàþòüñÿ îáðàçè ðî

Традиційний китайський живопис

Розглянь картини. Визнач їх колорит. Як він 
впливає на відображення загального на  строю?
Поміркуй, чому про китайську картину говорять, 
що вона «записана», а не намальована, і її слід 
«читати», а не розглядати.

Ç íàéäàâíіøèõ ÷àñіâ ó Êèòàї іñíóâàâ æè-
âîïèñ íà øîâêó. Õóäîæíèêè ñòâîðþâàëè æè-
âîïèñíі êîìïîçèöії íà øèðìàõ – ðîçñóâíèõ 
ñòіíàõ ó êіìíàòàõ. Òàê ñòâîðþâàëîñü âðà-
æåííÿ, ùî âíóòðіøíіé ïðîñòіð ïðèìіùåííÿ 
íіáè áóâ ïðîäîâæåííÿì ñàäó.

Китайська ширма початку
XVIII ст.

Схарактеризуй засоби виразовості, що допомагають осягнути тамниці зимової
природи Китаю в акварельних етюдах Бай Хаоран.

колорит художня техніка нюанс/контраст

Виконай зимовий пейзаж в оригінальній змішаній техніці (акварель, сіль, силікат-
ний клей, харчова плівка).
Сходинками до майстерності.
 Підготуй фарби та добери колорит на палітрі. 
 Довільно нанеси розчин фарби на папір (1). Посип сіллю. 
 Накрий вологе зображення плівкою, злегка притисни, а потім обережно зніми (2).
Роздивись зображення, за бажанням домалюй будівлю та деталі (3).

1 2 3

Що ти дізнався / дізналася про китайський живопис? Які художні засоби характе-
ризують картини китайських живописців? Порівняй твори різних художників – ки-
тайських і європейських.
Поміркуй над висловом давнього китайського мислителя Конфуція: «Золото в 
серці набагато цінніше, ніж золото в чиємусь гаманці».



2 3
4

5

9

6

1

ФIНIШ

Гра «Професійне мистецтво»: потрапивши на кружечок із цифрою, виконай від-
повідне завдання.

1. Назви музичний інструмент. Схарактеризуй його тембр.
2. Як називають таке зображення?
3. У якому регістрі звучать ці музичні інструменти?
4. Як можна утворити такий колір?
5. Проплескай цей ритм у темпі allegro (швидко), 

а потім adagio (повільно).
6. Які кольори зображено? Назви їх одним словом.

7

8
11

12

СТАРТ

7. Проплескай цей ритм на f, а потімff pp.
8. Цей вид образотворчого мистецтва називається...
9. Який музичний колектив виконує музику?
10. Наведи приклади контрастів у мистецтві.
11.  Заспівай улюблену пісню. Як потрібно виконувати ме  лодію?
12. Керівник оркестру – це...
13. Назви музичний інструмент. До якої групи він належить?
14. До якої групи належать ці кольори?
15. Що об’єднує ці кольори?

p

f

10

13
1415

Самооцінювання (взаємооцінювання) виконання завдань у грі. Чи впорався / впоралася ти із завданням? 

Я не виконав / не виконала 
жодного завдання

Я виконав / виконала менше 
половини завдань

Я виконав / виконала половину 
(і більше половини) завдань

Я впорався / впоралася 
з усіма завданнями
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16. Дружне єднання у творчій співпраці
Ìèñòåöòâî îòî÷óє íàñ ùîäíÿ – ó íàâ÷àííі, ðîçâàãàõ і ïðîñòî ó äîâ-Ìèñòåöòâî îòî÷óє

êіëëі. Êîæåí ç âèäіâ ìèñòåöòâà ñâîїìè îñîáëèâèìè çàñîáàìè âïëèâàє íà 
íàøі ïî÷óòòÿ, òîðêàєòüñÿ äóøі. Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі âîíè «äðóæíî» âçàєìî-
äіþòü ìіæ ñîáîþ, ðàäóþ÷è íàøі çîðîâі òà ñëóõîâі âіä÷óòòÿ ãàðìîíіéíèìè 
ïîєäíàííÿìè.

Поміркуй і розкажи, де в повсякденні ти «зустрічаєшся» з мистецтвом. Як ти ду-
маєш, чим займаються діти на картині Марльє Марселя? Пофантазуй, що їх могло 
так зацікавити.

цирк іншекінофільм комп’ютерна гра театр

Геннадій тай Маргарита Рагуліни. Мюзикл «Музично-кольорова казка»
(фраг   менти).

Схарактеризуй пісні з мюзиклу. Поміркуй, як розгорталися події в цьому
музичному спектаклі.
На дозвіллі придумай сюжет музичної казки про «дружбу» різних видів мистецтва, 
до якої включи ці пісні. 

Ìþçèêë – ìóçè÷íèé ñïåêòàêëü.

Відтвори ритм вірша Віталія Конопельця. Заспівай мелодії. Порівняй їх. Яка з них,
на твою думку, найкраще пасує до вірша? Заспівай віршик на обрану мелодію.
Дотри муйся вказівок у нотному записі. Які кольори чи відтінки кольору згадано у
вірші, а які ми бачимо на картині Лариси Лукаш?

Áіëèé-áіëèé ïåðøîñíіã 
Íà ïîëÿ é íà ëóêè ëіã.

р р

À â ñàäêó ãëèáîêèé 
Êðàñåíü ñèíüîîêèé. 
Íà áåðåçі ùå é ñîñíі
Áіðþçîâèé. Òàê ÷è íі?
Æîâòî-çîëîòàâèì
Ïðèïóøèëî òðàâè. 
À ïіä âå÷іð íà øèáêàõ 
Ñíіã ðîæåâèé, íà÷å ïòàõ…
Ìîâ êàçêîâà ïòèöÿ,
Òà, ùî òіëüêè ñíèòüñÿ.

Грайливо, танцювально, швидко

mp f mf
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ÙÀÑÒß – ÖÅ…! 
              Ìóçèêà і âіðøі Î. Ïåðâîâîї-Ðîøêè

Бо щас-тя це: раз це тво я Бать ків щи на, два це у- - - -

ко лі ро ди на, три це, мій дру же, є ти і я!- - - -

Приспів

Поміркуй над текстом пісні. А коли ти почуваєшся щасливим / щасливою? Де в
нашому сьогоденні можна спостерігати поєднання різних видів мистецтва? У віль-
ний час спробуй виконати мелодії на віртуальному фортепіано онлайн.

РОЗДІЛ ІІ. ВЗАЄМОДІЯ І СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ
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16. Дружне єднання у творчій співпраці
þє âñå íàøå æèòòÿ. Ìè âñі õî÷åìî êîðèñòóâàòèñÿ â Ìèñòåöòâî íàïîâíþ
 é êîðèñ íèìè ðå÷àìè, ïåðåáóâàòè ó êðàñèâî îôîðì-ïîâñÿêäåííі çðó÷íèìè

ëåíîìó ïðèìіùåííі àáî íîñèòè ñòèëüíèé ñó÷àñíèé îäÿã. Ïðî âñå öå äáàþòü ëåíîìó ïðèìіùåííі àáî
äèçàéíåðè. À äèçàéí – ìèñòåöòâî ðîáèòè íàøå æèòòÿ çðó÷íèì і êðàñèâèì.

Òàëàíò äèçàéíåðіâ ïðîÿâëÿєòüñÿ â ìîäі, àðõіòåê òóðі, äðóêîâàíіé ïðî-
äóêöії, òåõíіöі, íà ñòîðіíêàõ âåáñàéòіâ òîùî. Öі êðåàòèâíі ëþäè ïðàöþþòü 
íàä òèì, ùîá óñå, ùî íàñ îòî÷óє і ÷èì ìè êîðèñòóєìîñÿ, áóëî çðó÷íèì і 
êðàñèâèì.

Поміркуй, як ці дизайнерські роботи можуть вплинути на наш настрій. Поясни. Які 
знання та вміння, на твою думку, потрібні дизайнеру? 
Поміркуй та обговори з друзями, як дизайн може впливати на збереження 
еко логії.

Äèçàéí – âèä äіÿëüíîñòі, ïîâ’ÿçàíèé іç ïðîєêòóâàííÿì òà õóäîæíіì 
îôîðìëåííÿì ïðåäìåòíîãî ñâіòó (ñåðåäîâèùà).

Íèíі ïîïóëÿðíà ïðîôåñіÿ ãðàôі÷íîãî äè-
çàéíåðà. Öå ôàõіâöі, ÿêі ñòâîðþþòü âèâіñêè, 
êàëåíäàðі, áóêëåòè, åòèêåòêè, ëîãîòèïè, óïà-
êîâêè, àôіøі òîùî. ×åðåç ÿñêðàâі, íåçàáóòíі 
òà íåïîâòîðíі çîáðàæåííÿ âîíè äîíîñÿòü ñïî-
æèâà÷àì çîðîâі ïîâіäîì ëåííÿ, äîïîìàãàþòü 
óïіçíàòè òîâàð óëþáëåíîãî áðåíäó, à êîìïà-
íіÿì/ôіðìàì – áóòè ôіíàíñîâî óñïіøíèìè. 

Яку інформацію повідомляють тобі ці зображення? Які виражальні засоби графіки
сприяли цьому?

Робота в групах. Розробіть графічні замальовки для оформлення розділів ми-
стець кого словничка («Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та ін.)
(графічні матеріали).
Сходинками до майстерності:
 Щоб зробити зображення простим і виразним, використайте мінімальну кількість
елементів. Приберіть зайві деталі, виявіть суть форми та її характер. 
 Під час презентації робіт визначте разом найбільш оригінальні, охайні, чіткі та
інформативні.

Кристофер Діна

Орельєн Саломон

З колекцій
одягу бренду
Андре Тан

Контейнер 
для сміття

Квіткове оформлення
дитячого парку

У вільний час зверни увагу на речі, що оточують тебе у повсякденні (наприклад,
чайник, смартфон, телевізор). Поцікався, який вигляд мали їхні попередники. Зроби
висновки про діяльність сучасних дизайнерів.

ффф ррр ііі.....

У і й
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17. Дружне єднання у творчій співпраці
çîâñіì íåöіêàâî, ÿêáè ìèñòåöòâà íå «äðóæè ëè», íå Éìîâіðíî, áóëî á 

þ. Çàâäÿêè âçàєìíîìó âïëèâó ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà âçàєìîäіÿëè ìіæ ñîáîþ
÷àñòî íàðîäæóþòüñÿ öіêàâі òâîðè. Íàïðèêëàä, ïіä âðàæåííÿì âіä êàðòèí ÷àñòî íàðîäæóþòüñÿ ö
ç’ÿâèëèñÿ äåÿêі ìóçè÷íі òâîðè, ó ñêóëüïòóðàõ óòіëåíî îáðàçè êіíî, ëіòåðà-
òóðè, ìóçèêè. Íà áàãàòüîõ êàðòèíàõ áà÷èìî ëіòåðàòóðíèõ ãåðîїâ. À òâîðè 
ðіçíèõ ìèñòåöòâ ìàþòü ëіòåðàòóðíі íàçâè, íàïðèêëàä «êàçêà».

Петро Холодний. Казка про дівчину і паву

Віктор Косенко. «Казка» («24 дитячі п’єси»). Арам Ха-
чатурян. «Вечірня казка». Валентин Сільвестров. 
«Дракон і птах» («Дитяча музика»). 

Порівняй музичні «казки» (мелодія, темп, динаміка, розмір). Які образи тобі уяви-
лися? Як музика «розповіла» про дракона і птаха? Пригадай, що таке програмна 
музика. Чому, на твою думку, художник назвав цей твір казкою? Придумай не-
величку історію за картиною чи одним з музичних творів. Упізнай і назви образи 
літератури, втілені у скульптурі. 

Чи відомі тобі ці кінофільми? Досліди, за мотивами яких літературних творів їх
знято.

Уяви, що література зникла з видів мистецтва. Поміркуймо, що може статися. Ско-
ристайся довідкою-підказкою.

Образотворче
мистецтвоМузика

Театр ХореографіяКіномистецтвоК о

ЛІТЕРАТУРА

Довідка: твори літератури для вистав і кіносценаріїв; текст пісні, лібрето опери, балету,
мюзиклу; літературна програма музичного твору; ілюстрації книжок.

Ìóçèêà é ëіòåðàòóðà çàâæäè іñíóâàëè ïîðó÷. Ó öèõ âèäіâ ìèñòåö òâà
áàãàòî ñïіëüíîãî. Íàïðèêëàä, òàêі õóäîæíі çàñîáè, ÿê ãó÷íіñòü (äèíàìіêà),
òåìï, òåìáð, ðèòì, і ãîëîâíå – іíòîíàöіÿ. Âîíà áóâàє ìàæîðíà àáî ìіíîð íà,
çàïèòàëüíà ÷è ñòâåðäæóâàëüíà, ìîæå ïіäâèùóâàòèñÿ àáî çíè  æóâàòèñÿ.

Пригадай і наведи приклади різних інтонацій (музичних, мовленнєвих). Виконай
пісеньки хмаринок. Порівняй музичні інтонації. Поімпровізуй і створи власні музичні
інтонації цих образів. 

Я
Ніж

хма
но

рин
бі ла, мов

ве се
пі

лин
їн

ка
ка.

- - ка - - - -
- - - - -

Я
Ллю на

хма рин
зем

ка
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я
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до

вин
щин
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ки.

- - - - - -
- - -

Читаючи вірш Юлії Смаль, відтвори інтонацією зміни настрою.

Пісня «Щастя – це…!» (музика і вірші Оксани Первової-Рошки), 
додаток, с. 136.
На дозвіллі поцікався творами, де музика – головний персонаж (наприклад, казки
«Музикант-чарівник» (білоруська), «Майстер Алі» (казахська), «Чонгурист» (грузин-
ська), «Вишивальниця птахів» (грецька) тощо). Помір куй над питанням «Друзі чи 
суперники музика і література?».



72 73

17. Дружне єднання у творчій співпраці
èæêó, ÷è ìіðêóâàâ / ìіðêóâàëà òè íàä òèì, ñêіëüêè Áåðó÷è äî ðóê êíè
íåþ: àâòîðè, іëþñòðàòîðè, ðåäàêòîðè, êîðåêòîðè, äðó-ëþäåé ïðàöþâàëî íàä 

êàðі і, çâіñíî, äèçàéíåðè. Âіä ïðàöі äèçàéíåðіâ çàëåæèòü êðàñà, çðó÷íіñòü, êàðі і, çâіñíî, äèçàéíå
åìîöіéíà âèðàçíіñòü âèäàííÿ. Âîíè äîáèðàþòü ãàðíі øðèôòè, ãàðìîíіéíі 
ïîєäíàííÿ êîëüîðіâ, à ùå ñïіâïðàöþþòü ç õóäîæíè  êàìè-іëþñòðàòîðàìè. 

     

Роздивися обкладинки книжок. Яку інформацію вони містять? Яку роль, на твою 
думку, відіграє обкладинка в мистецтві творення книжки?
Роздивися схему та обговори з друзями, як книговидання єднає митців багатьох 
професій.

автори пишуть цікаві 
історії

художники 
малюють 
ілюстрації

дизайнери 
створюють
макет книги
та обкладинку

редактори та коректори працюють
над удосконаленням тексту

Äèçàéí êíèãè – öå ïðîöåñ õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ êíèæêè. 

Розкажи одноліткам про свої улюблені книжки. Пригадай і уявно поєднай назви
основ них складників книжки із частинами зображення.

книжковий блок
обкладинка

ілюстрація

д рр

текст

Досліди особливості будови розкладних книжок. Знайди й назви їхні основні
складники.

Спробуй себе в ролі дизайнера /дизайнерки книги. Створи розкладну книжку. Поча-
ток розділів оформи розробленими на попередньому уроці зображеннями. Запи-
суй у книжці мистецькі поняття, що вивчаєш. 

Що потрібно знати і вміти, щоб створити книгу?
Яку роль відіграють дизайнери у створенні книжки? На дозвіллі відвідай шкільну
бібліотеку. Досліди з бібліотекарем, які книжки найпопулярніші серед школярів.
Зверни увагу на їхні зміст та художнє оформлення. 

1 2

3 4
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18. Театр та архітектура
óäè çàïðîøóþòü íàñ ïåðñîíàæі öієї êàðòèíè? Çâè-ßê òè äóìàєø, êó

– îñîá ëèâèé âèä ìèñòåöòâà, ìіñöå, äå ïîêàçóþòü ñïåê-÷àéíî, äî òåàòðó! Öå –
òàêëі, çâó÷èòü ìóçèêà, òàíöþþòü і ñïіâàþòü. Òàì ìîæíà і ïîñìіÿòèñÿ, і òàêëі, çâó÷èòü ìóçèêà
ïîïëàêàòè, à ùå – çàìèñëèòèñÿ ÷è çäèâóâàòèñÿ. Ñëîâî «òåàòð» ïîõîäèòü âіä 
ãðåöüêîãî «òåàòðîí» – «ìіñöå äëÿ âèäîâèù». 

Òåàòð çàðîäèâñÿ äàâíî і âіäòîäі äóæå çìіíèâñÿ. Òîæ äàâàé áëèæ÷å çíà-
éîìèòèñÿ ç öèì âèäîì ìèñòåöòâà.

Сергій Івченко. Лялькова вистава

Вистава «Бременські музиканти» (Київський академічний театр ляльок,
фрагменти).

Які види мистецтва поєднуються в театрі? Якими представлено театральних пер-
сонажів – Трубадура, Принцесу, Короля (мова, пісні, характер рухів, костюми тощо)? 
Що відбувається на картині? Які музичні інструменти ти впізнаєш? Що нагадує 
будівля? Знайди на картині ритмічні чергування. Порівняй ритм у різних видах 
мистецтва.

Òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî – ìèñòåöòâî õóäîæíüîãî âіäîáðàæåííÿ ñþæåòó 
çà äîïîìîãîþ ñöåíі÷íîї ãðè àêòîðіâ ïåðåä ãëÿäà÷àìè.

Òåàòðàëüíà ãðàìîòà
Ó äðàìàòè÷íîìó òåàòðі íà ñöåíó âèõîäÿòü àê-

òîðè, ùîá ðîçïîâіñòè ïðî æèòòÿ ãåðîїâ, ÿêèõ âîíè 
çîáðàæóþòü. Äіéîâèìè îñîáàìè ëÿëüêîâîãî òåàòðó є
ëÿëüêè, ÿêèìè êåðóþòü àêòîðè-ëÿëüêîâîäè. Ó ìó-
çè÷íîìó òåàòðі ñþæåò ðîçêðèâàєòüñÿ ìîâîþ іíñòðó-
ìåíòàëüíîї ìóçèêè, ñïіâó і òàíöþ, à â òåàòðі ïàí-
òîìіìè – ðóõàìè, æåñòàìè, ìіìіêîþ îáëè÷÷ÿ.

Театр
ляльковий драматичний музичний пантоміми

Кожна людина, що прийшла до театру, має дотримуватися певних правил по ведінки.
Ось деякі з них. Поміркуй, які ще існують правила поведінки в театрі – наприклад,
перед початком і після вистави, у театральному буфеті тощо.

Спокійно й чемно йди по залу,
не запізнюйсь на виставу!

Слід сидіти не базікати на виставі дітям.
І артистам не заважати, і своїм сусідам.

Ідучи на своє місце,І і
до людей повернись обличчям.

Робота в парах, трійках. Вправа-пантоміма «Невихований глядач». Приду-
майте ситуації, що можуть статися в театрі. Відтворіть їх засобами пантоміми.
Обговоріть разом, як спокійно й чемно реагувати на такі ситуації.

ËІÑÎÂÀ ØÊÎËÀ 
Ìóçèêà і âіðøі Ì. Ðîâåíêà

У га ю роз ма ю, де сос на крис ла та,де сос-на, де кві-ти шко ла лі со ва.Там- - - - - - - -- -
5

вчать ся зві ря та хлоп чи ки й дів чат ка, там у чить їх муд ра вчи тель ка Со ва.Жи- - - -- - - - - - - - -9

ра-фа, Жи-ра-фа спи су є Жи ра фа, до дош ки тря суть ся зай-чи-ки і-ти.- - -- - - -13

Приспів

Разом з друзями та подругами оберіть ролі й відповідно до тексту інсценуйте цю
пісню. Які вистави в театрі ти відвідав / відвідала? Поділися своїми враженнями.
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18. Театр та архітектура
îâêè ðîçіãðóþòü ó ñïåöіàëüíî ïðèçíà÷åíèõ äëÿ öüîãî Òåàòðàëüíі ïîñòàíî
ïîðóäà ïðåäñòàâëÿє ìèñòåöòâî ìіñöÿõ. Òåàòðàëüíà ñï àðõіòåêòóðè. Íåîäìіí-

íèìè îçíàêàìè öüîãî âèäó ìèñòåöòâà є êðàñà, ìіöíіñòü і êîðèñíіñòü. Ñàìå íèìè îçíàêàìè öüîãî 
êðàñà ðîáèòü àðõіòåêòóðó ìèñòåöòâîì.

Ó ñâіòі іñíóє áàãàòî òâîðіâ àðõіòåêòóðè íåçâè÷íîї ôîðìè òà îçäîá ëåí íÿ. 
×àñòî öå áóäіâëі ìóçåїâ ìèñòåöòâà, êîíöåðòíèõ çàëіâ àáî òåàòðіâ.

Київський академічний театр ляльок

Музей писанки. Україна Театр опери. Австралія Концертний зал. США

Схарактеризуй архітектурні форми. Що або кого вони нагадують? По-
міркуй і поясни чи спростуй твердження, що архітектурна будівля театру 
ляльок у Києві утворює гармонійний ансамбль різних видів мистецтва з 
довкіллям.

Àðõіòåêòóðà – âèä ìèñòåöòâà, ïðîєêòóâàííÿ і ñïîðóäæåííÿ áóäіâåëü, 
êîìïëåêñіâ.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Àðõіòåêòóðà «ïðîìîâëÿє» ìîâîþ îá’єìíèõ ôîðì ó ïðîñòîðі (ïðîïîðöіé,

ìàñøòàáó, ðèòìó, ñèìåòðії/àñèìåòðії, êîíòðàñòіâ). Єäíіñòü â àðõіòåêòóðíіé
êîìïîçèöії äîñÿãàєòüñÿ ïіäïîðÿäêóâàííÿì óñіõ ÷àñòèí ñïîðóäè êîìïîçèöіé-
íîìó öåíòðó.

Музей науки та мистецтва в Сингапурі Театр опери і балету в Одесі

Знайди в архітектурних композиціях ритмічне чергування колон, вікон. Визнач си-
метричну (асиметричну) будівлю. Знайди контрасти розмірів, форм, кольорів.
Робота в групах. Створіть макет архітектурної будівлі дитячого театру з паперу.
Сходинками до майстерності:
 Продумайте архітектурну композицію. Результати міркувань оформте в начерк.
 Визначте розміри макету та його частин: за довжиною, шириною та висотою.
 На основі розмірів виміряйте, розмітьте відстань між вікнами; вікнами і дахом;
вікнами і краєм стіни та наклейте (або намалюйте) вікна.
Змоделюйте об’ємні форми стін, даху; склейте деталі, об’єднайте в макет.

Чи є в місцевості, де ти живеш, незвичайні або
дуже красиві архітектурні споруди, чи ті, що вва-
жаються візитівкою твого населеного пункту? 
На дозвіллі пригадай /прочитай цікаву повість-
казку Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди в
лісовій школі».

1 2

ððð

3



78 79

19. Театр та архітектура
Êîëè ãëÿäà÷ óïåðøå ïîòðàïëÿє äî òåàòðó, 

éîãî çàöіêàâëþє ãëÿäàöüêà çàëà. Ó êîæíîìó 
òåàòðі âîíà îñîáëèâà, îäíàê є ñïіëüíі ðèñè îá-
ëàøòóâàííÿ, ùî ñïðèÿþòü çðó÷íîñòі ñïðèé-
íÿòòÿ òåàò ðàëüíîãî ñïåêòàêëþ. Àðòèñòè ðîçі-
ãðóþòü ñïåêòàêëü íà ñöåíі. Ãëÿäàöüêà çàëà 
ñïëàíîâà íà òàê, ùîá ñöåíó ãëÿäà÷àì áóëî âèäíî 
çâіäóñіëü. Ïåðåä ñöåíîþ ìîæå ðîçòàøî âóâàòèñÿ 
îðêåñòðîâà ÿìà, äå ñèäÿòü ìóçèêàí òè ñèìôîíі÷-
íîãî îðêåñòðó, çà íåþ ïàðòåð – ðÿäè êðіñåë äëÿ 
ãëÿäà÷іâ, íàéáëèæ÷і äî ñöåíè. À ïîòіì äîëіâêà 

ç êðіñëàìè ïіäíіìàєòüñÿ ãіðêîþ. Öå – àìôі òåàòð. Íàä íèì – áåëüåòàæ, 
à âèùå – ÿðó ñè – ëîæà і áàëêîíè.

Марльє Марсель

Вистава «Бременські музиканти» (Київський акаде-
мічний театр ляльок). Лялькова вистава «Музична
крамничка» («Перший театр» у Львові, фрагменти).
«Маппет-шоу» (фрагмент).
Який вид театру представляють вистави? Хто виконував ролі персонажів вистав 
(ляльки, актори)? Пісні виконували солісти чи ансамблі? Поясни, що таке ансамбль.
Доведи або спростуй твердження, що на картинах зображено театр. Досліди об-
лаштування глядацької зали.

Гра «Різні емоції». Актору потрібно майстерно володіти мовою. Обери скоромовку
та опис інтонації, з якою потрібно її виконати (ніби чогось просиш, запитуєш; сва-
риш інших; ображаєшся тощо), і представ інтонації однокласникам / однокласни-
цям. А тепер поімпровізуй і створи відповідні музичні інтонації. Зроби висновки.

Âàæëèâî: ñëîâà ñêîðîìîâêè ïîòðіáíî âèìîâëÿòè ãîëîñíî é ÷іòêî.

Ëåòіëà ëåëåêà, çàêëåêîòіëà äî 
ëåëå÷åíÿò.

Æîâòèé æóê êóïèâ æèëåò, 
äæåìïåð, äæèíñè òà æàêåò.

Âñіì ïîäîáàєòüñÿ öå êóöå öó  öåíÿ.

Äçèæ÷èòü íàä æèòîì æâàâèé æóê, 
áî æîâòèé âіí âäÿãíóâ êîæóõ.

Ðîáîòà â ïàðàõ (çà áàæàííÿ). 
Варіант 1. Гра «Äçåðêàëî». Ñòàíüòå íàâïðî òè 

îäíå îäíîãî: õòîñü ðî  áèòü і ðóõ, à õòîñü – «äçåð-
êàëî» – îäíî÷àñíî âіäîáðàæàє öåé ðóõ. 

Варіант 2. Гра «Òіíü». Ïåðøèé ó÷àñíèê õî-
äèòü і ðîáèòü äîâіëüíі ðóõè, äðóãèé íåâіäñòóïíî 
éäå çà íèì, ëîâèòü і ïîâòîðþє ðóõè, ÿê òіíü. 

 Робота в парах. Гра «Луна» Перший учасник від-
творює ритм, а другий – його відлуння. Дослідіть,
чи потрібні знання математики в записі музичних
ритмів.

1-й учасник      2-й учасник    1-й учасник          2-й учасник

f p

1-й учасник                           2-й учасник

f p

Пісня «Лісова школа» (музика і вірші Михайла Ровенка), додаток, с. 136.

Разом інсценуйте у класі цю пісню. За бажання використайте ляльок-
звірів, створених власноруч, і розіграйте мінівиставу для учнів молодших класів.

злагоджене виконання музичного твору кількома виконавцями

група художніх творів, об'єднаних спільним задумом, композицією

злагоджена гра акторів у театрі, кіно, колектив виконавцівАнсамбль

     

f p
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19. Театр та архітектура
íó òåàòðàëüíîї áóäіâëі. Íàä її îçäîáëåííÿì ïðàöþþòü Çàçèðíіìî âñåðåäèí
 Âîíè äáàþòü, ùîá õóäîæíèêè-äèçàéíåðè. іíòåð’єð òåàòðó âіäïîâіäàâ ïîòðå-

áàì âіäâіäóâà÷іâ, íàïðèêëàä äіòâîðè. Òàì äіòëàõàì ìàє áóòè öіêàâî é âå-áàì âіäâіäóâà÷іâ íàïð
ñåëî. Ñòіíè, ñòåëі, äâåðі òà âіêíà ìàéñòåðíî ïðèêðàøàþòü ëіïíèíîþ, ðîç-
ïèñàìè, ìîçàїêàìè, ñêóëüïòóðàìè òîùî.

Поміркуй, інтер’єр якого театру представлено на світлині. Поясни свої міркування. 
Пригадай, що ти знаєш про театр ляльок. Які лялькові вистави тобі відомі?

Ó ëÿëüêîâîìó òåàòðі ãîëîâíі ïåðñîíàæі âèñòàâ – ëÿëüêè. Âîíè ìîæóòü 
áóòè ãîðіøíіìè (1) – íèìè àêòîðè êåðóþòü íàä øèðìîþ, ìàðіî íåòêàìè àáî 
íèæíіìè (2), ùî ïðèâîäÿòüñÿ â ðóõ çà äîïîìîãîþ íèòîê àáî äðîòó. Є òåàòðè, 
äå àêòîðè âèõîäÿòü íà ñöåíó ðàçîì ç ëÿëüêàìè âåëè÷èíîþ ç ëþäèíó, àáî 
òåàòðè ç àêòîðàìè, ïåðåâäÿãíåíèìè â ëÿëüîê (3).

Створи в групі з однолітками ляльки: їжачка Колька Колючки, зайчика Кося Вуханя,
вовченяти Вовчика, лисеняти Рудика та ін. (картон, фломастери, клей тощо) зай
повістю-казкою Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі», щоб
розіг рати виставу для учнів початкової школи.

Сходинками до майстерності:
 Пригадай сюжет літературного твору. Уяви персонажа-ляльку. Визнач фігури та
їх розмір.
 Виконай ескіз олівцем. Продумай та обери для передачі характеру відповідні за-
соби виразності (графічні чи живописні). Розфарбуй, додай деталі.
 Виріж фігуру ножицями. За допомогою липкої стрічки прикріпи зі зворотного боку
паличку для тримання.

Варіант 1

Варіант 2

    

Розкажи, які види мистецтва об’єднуються в будівлі театру. Доведи це на прикладі
театральної споруди. Чи хотілось би тобі працювати актором-ляльководом? Чому?
Про що розкажеш удома?

Іíòåð’є’ ð – àðõіòåêòóðíî é õóäîæíüî îçäîáëåíà âíóòðіøíÿ ÷àñòèíà 
áóäіâëі.

1 2 3



82 83

20. Мистецтво перевтілень і дизайн
öòâà, ùî ìàє ñâîþ îñîáëèâó ìîâó. Ïàì’ÿòàєø: ìóçèêà Òåàòð – âèä ìèñòåö
ìîâîþ çâóêіâ, æèâîïèñ – ìîâîþ êîëüîðіâ, ãðàôіêà – «ïðîìîâëÿє» äî íàñ ì

ëіíіÿìè é ïëÿìàìè, à ñêóëüïòóðà – ôîðìàìè і ôàêòóðàìè. ëіíіÿìè é ïëÿìàìè, à
Òåàòð – öå ìèñòåöòâî ïåðåâòіëåííÿ, àêòîðñüêîї ãðè. Òîìó íàéãîëîâ íіøå 

â òåàòðі – öå àêòîðè, ÿêі ñâîєþ ìàéñòåðíіñòþ çàíóðþþòü ãëÿäà÷іâ ó ñþæåò 
ñïåêòàêëþ òà ïåðåæèâàííÿ éîãî ïåðñîíàæіâ/ïåðñîíàæîê.

Поль Сорлен Ян Денарі.
Театр чудес

Сузанна Айзендик.
Виступ просто неба

Про що «розповіли» художники та художниці на картинах? Чи «звучить» з картин 
музика? Як ти гадаєш, яких персонажів – веселих, сумних, ліричних, героїчних 
тощо – утілюють ці актори та акторки? Поясни.

À òåïåð ïðîïîíóєìî çàíóðèòèñÿ ó ñâіò êàçîê Іâàíà Ôðàíêà. Îäíèì іç 
ÿñêðàâèõ ïåðñîíàæіâ ó íèõ є Ëèñ Ìèêèòà – ðîçñóäëèâèé, õèòðèé, ñìіëè-
âèé, ñõèëüíèé ïîãëóçóâàòè ç íåäîáðîçè÷ëèâöіâ.

Іван Франко. Вистава для дітей «Лис Микита» («Перший театр» у Льво  ві, 
фрагмент).

Яким представлено Лиса Микиту? Як актору вдається передати його хитру, вина-
хідливу вдачу (манера говорити, міміка, жести…)? Як ти гадаєш, чи справедливо 
він учинив з Ведмедем? Поміркуй, до якого виду театру належить ця вистава. По-
ясни свій вибір.

ляльковий музичний драматичний

Òåàòðàëüíà ãðàìîòà
Ïіä ÷àñ ïåðåâòіëåííÿ àêòîðó ïîòðіáíî ìàéñòåðíî âîëî -

ä іòè ñöåíі÷íîþ ìîâîþ. Âîíà âіäðіçíÿєòüñÿ âіä çâè÷àéíîї
ïîáó òîâîї. Ùîá ãëÿäà÷ ïî÷óâ і çðîçóìіâ àêòîðà, éîãî ìîâà 
ìàє áóòè іíòîíàöіéíî âèðàçíîþ, çâó÷íîþ, іç ÷іòêîþ òà ÿñ-
íîþ âèìîâîþ (äèêöієþ).

Перевтілься в Лиса Микиту й вислови цю фразу з різними ін-
тонаціями: гучно й гордовито; хитро й крадькома; здивовано;
зі злістю. Або запропонуй іншу.

ß – Ëèñ Ìèêèòà, äóæå õèòðèé,
Âèãàäëèâèé і äóæå ñïðèòíèé.

М/ф «Лис Микита». Пісня мис  ливців.

Схарактеризуй ритм і динаміку пісні Мисливців. Яким у кіно-
фрагменті представлено Лиса Микиту? Уяви себе диригентом,
виконуй під музику диригентські рухи в роз мірі 4/4.

ÌÅËÎÄІß ÄÎÁÐÀ
Ìóçèêà і âіðøі Í. ÌàéÌÌÌóóóóóóóóóóçççèèèêêêààà  ііі  âââіііððððððððððøøøііі  ÍÍÍ...  ÌÌÌàààééé

3

Ско тить ся зір ка

3

на не бо схи лі. В тра вах ви со ких во на за блу ка є.- - - - - - - - - - - -
3

В сер ці оз веть ся клю чем жу рав ли ним див на ме ло ді я рід но го кра ю.- - - - - - - - - - - - - -

І ле тить по сві ту лю дям всім на ра дість ця ме ло ді я доб- - - - - - - -

ра! Від чи няй те вік на, від чи няй те две рі, статьдоб рі ши ми по ра!- - - - - - - - - - - -

Приспів

Сходинками до майстерності:
 Перед розучуванням пісні досліди й виконай ритм мелодії; опрацюй
складні для співу фрагменти. Виконуй пісню весело, легко.

Поміркуй над текстом пісні. Обговори разом із друзями одне з прислів’їв. Зробіть
висновок. Які відкриття відбулися для тебе на уроці?

Âñå äîáðå ïåðåéìàé, à çëà óíèêàé. Äîáðà áàæàєø, äîáðî і ðîáè.

4
4
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20. Мистецтво перевтілень і дизайн
ßêå, íà òâîþ äóìêó, ïðèìіùåííÿ òåàòðó ìîæíà 

ââàæàòè ãîëîâíèì? Çâè÷àéíî, êîìóñü ïîäîáàєòüñÿ 
áóòè ó âåñòèáþëі, à êîìóñü – ó ôîє. Âòіì, ìàáóòü, 
«ñåðöåì» òåàòðàëüíîї áóäіâëі є ãëÿ  äàöüêà çàëà çі 
ñöåíîþ. Ñàìå òàì âіäáóâàєòü ñÿ ïîäіÿ, çàðàäè ÿêîї 
ìè ïðèõîäèìî äî òåàòðó. 

Äëÿ çàíó ðåííÿ ãëÿäà÷іâ ó ñþæåò âèñòàâè ñòâî-
ðþþòü âіäïîâіäíèé ñöåíі÷íèé ïðîñòіð. Éîãî ðîç-
ðîáëÿþòü ôàõіâöі ç òåàòðàëüíîãî äèçàéíó – ñöå-
íîãðàôії. Âîíè ïðîäóìóþòü òåõíі÷íå é õóäîæíє 
îôîðìëåííÿ ñöåíè (à çà ïîòðåáè – і ãëÿäàöüêîї 
çàëè). Ùîá óðàõóâàòè âñі íþàíñè ñþæåòó íà îä-
íіé òåàòðàëüíіé ñöåíі, ñòâîðþþòü ðóõëèâі ñêëà-
äîâі: ñòåëþ, äîëіâêó-âåðòóøêó, äîðіæêè äëÿ ðóõó 
äåêîðàöіé òà àêòîðіâ òîùî. Âîäíî÷àñ ïðîєêòóþòü 

äåêî ðàöії, ðåêâіçèò і áóòàôîðіþ, ñâіòëîâå, çâóêîâå îôîðìëåííÿ, îáðàçè 
ïåðñî íàæіâ âèñòàâè (êîñòþìè, ãðèì).

Сцена з вистави «Лис Микита» (Львiвський академiчний обласний 
музично-драматичний театр iм. Юрiя Дрогобича)

Вистава «Лис Микита» (фрагмент).

Схарактеризуй грим, костюми акторів. Як оформлення сценічного простору допо-
магає зануритися в сюжет вистави: які декорації, освітлення тощо? Досліди, про 
що можна дізнатися з театральної афіші. Про які театральні професії вона 
інформує?

Ñöåíîãðàôіÿ – ìèñòåöòâî ñòâîðåííÿ îáðàçó âèñòàâè çà äîïîìîãîþ äå-
êîðàöіé, êîñòþìіâ, ãðèìó, îñâіòëåííÿ.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Âàæëèâî ïàì’ÿòàòè: äëÿ âіäòâîðåííÿ 

ãëèáèíè ïðîñòîðó ïðåäìåòè, ùî ðîçìіùåíі 
áëèæ÷å äî íàñ, ðîçòàøîâóþòüñÿ íà ïåðøîìó 
(ïåðåäíüîìó) ïëàíі é ÷àñòêîâî çàãîðîäæóþòü 
ïðåäìåòè äðóãîãî (ñåðåäíüîãî) òà òðåòüîãî 
(äàëüíüîãî) ïëàíіâ. Óñі çîáðàæåííÿ ïåðøîãî 
ïëàíó äåòàëüíіøå ïðîìàëüîâóþòü íà âіä-
ìіíó âіä ïðåäìåòіâ, ðîçòàøîâàíèõ íà іíøèõ 
ïëàíàõ.

Визнач і схарактеризуй плани картини Ольги Кваші.

Робота у групах. Уяви себе художником-дизайнером / ху-
дожницею-дизайнеркою і разом з дітьми твого класу ство-
ріть декорації, живописний зад ник сцени до театральної ви-
стави «Лис Микита». Під час розпису задника враховуй, що 
це – дальній план композиції. Деталі 2–4 наклей на основу.

Поміркуй, що важливіше в постановці спектаклю – акторська гра чи оформлення
сценічного простору.

іі

основа

4

2 1

3

4

2
3
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ëі ãàñíå ñâіòëî. Äî äèðèãåíòñüêîãî ïóëüòà ïіäõîäèòü ...Ó ãëÿäàöüêіé çàë
– і òèøó ïîðóøóþòü ÷àðіâíі çâóêè îðêåñòðó. Ïî÷è-äèðèãåíò. Îäíà ìèòü –

íàєòüñÿ âèñòàâà, ó ÿêіé îðãàíі÷íî ïîєäíàíî äðàìàòè÷íó äіþ, ñïіâ, òàíåöü, íàєòüñÿ âèñòàâà, ó ÿêі
ñèìôîíі÷íó ìóçèêó, æèâîïèñ... Öå – îïåðà. 

Ñüîãîäíі ìè çíîâó çóñòðіíåìîñÿ ç íàøèì çíàéîìèì Ëèñîì Ìèêèòîþ, 
àëå âæå íà îïåðíіé ñöåíі. Äіçíàєìîñÿ ïðî îñîáëèâîñòі «ìîâè» öüîãî âèäó 
òåàòðó.

Іван Небесний. Опера «Лис Микита» (фрагменти).

Порівняй, як спілкуються персонажі в драматичному і музичному теат-
рі – опері. Який характер музики Лиса та Ведмедя? Актори співали соло чи в ан-
самблі? Пригадай відомі тобі співацькі голоси. Які з них низькі, а які – високі? По-
міркуй, чи відповідають тембри співацьких голосів цим персонажам. Опиши інтер’єр 
театру.

сопранор

тенор бас

контральтор баритонр альт

Îïåðà – òåàòðàëüíà âèñòàâà, ó ÿêіé ñþæåò ðîçêðèâàєòüñÿ ÷åðåç âî-
êàëüíó òà іíñòðóìåíòàëüíó ìóçèêó. 

Òåàòðàëüíà ãðàìîòà
Ó ïðîöåñі ïåðåâòіëåííÿ àêòîðó ïîòðіáíî 

ìàéñòåðíî ðóõàòèñÿ íà ñöåíі. Ñöåíі÷íèé ðóõ
ìàє ñâîї îñîáëèâîñòі. Óòіëþþ÷è ðîëü, àêòîð
ïåðåäàє õàðàê òåðíі äëÿ öüîãî ïåðñîíàæà ðó -
õè, æåñòè, ìіìіêó òîùî. І íàéãîëîâíі øå –
öі ðóõè ìàþòü áóòè íàòóðàëüíèìè і ïðè-
ðîäíèìè äëÿ öієї ðîëі (äî ïðèêëàäó,
òðåìòÿ÷і ðóêè, ÷àñòі íåðâîâі êðîêè àáî ïіä-
ñêàêóâàííÿ ÷è øêóòèëüãàííÿ òîùî).

Інсценізація. Разом розучіть пісеньки лісових
мешканців, дотримуючись вказівок у нотному
записі. Обери собі роль. Виконай пісню, створюючи образ обраного персонажа
(темп, характер виконання, рухи). Презентуй свої творчі досягнення.
Повільно, важко

Я кре мез-ний і к ш-ла-тий,буркотливий,вай лу-ва-тий. О
і
дяг
шу

нув
ка

ся
ю

в ко
мед,

жу
ма

ши
ли

ну
ну.

- - - - - - - --
- - - -

Грізно, злісно

Я ли хо дій і за бі я ка, хоч ду же схо жий на со- - - - - - - -4

ба ку. З'яв ля юсь я і ліс за мовк... Бо я ли хий і лю тий вовк.- - - - - - -

уповільнюючи

Боязливо, виявляючи страх

Я ву хас тий ваш дру жок. В ме не сі рий ко жу шок.- - - - - - -

Ку ций хвос тик, дов гий вус. Я у сі , у - сіх бо юсь.- - - - -

Придумай мелодію та рухи до пісеньки Лиса Микити: Я – Лис Микита, 
дуже хитрий, вигадливий і дуже спритний.

Пісня «Мелодія добра» (музика і вірші Наталії Май), додаток, с. 137.

Перед виконанням пісні визначте разом її темп, динаміку для відтворення відпо-
відного настрою. Поміркуй, чи потрібно співакам берегти свій голос. Дізнайся в
інтернеті про правила гігієни голосу. У яких життєвих ситуаціях їх доцільно
застосовувати?
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Іñòîðії ïî÷èíàþòü îæèâàòè íà ñöåíі òåàòðó òîäі, 

îëè ãðà àêòîðіâ äîïîâíþєòüñÿ ñöåíі÷íèì îáëàäíàí-ê
íÿì, ñó÷àñíèìè òåõíîëîãіÿìè 3D-ïðîєêöії òà îñâіò-í
ëåííÿ, âèðàçíèìè äåêîðàöіÿìè, ÿñêðàâèìè êîñòþìàìè 
àêòîðіâ. Óñå öå ñòâîðþє çîðîâèé îáðàç âèñòàâè, äîïî-
ìàãàє ãëÿäà÷ó çðîçóìіòè é ãëèáøå âіä÷óòè її çìіñò.

Сценографія та костюми персонажів опери «Лис Микита»

Іван Небесний. Опера «Лис Микита» (фрагмент).

Схарактеризуй дизайн костюмів, маски, грим виконавців та сценографію 
опери «Лис Микита» Івана Небесного.

Варіант 1. Виготови з цупкого кольорового паперу об’ємну маску Лиса Микити для
шкільної театральної вистави.

Сходинками до майстерності:
 За допомогою мірної стрічки виміряй відстані від скроні до скроні, між очима.
Враховуючи дані знятих мірок, намалюй контури маски на зворотному боці цупкого
паперу.
 Окремо виріж вуха, вуса та ніс, зігни частини і приклей.
 Розріж шаблон у місці скронь, загни маленький трикутник. Склей краї розрізів.
Виріж отвори для очей. Декоруй маску. З обох її боків приклей (прикріпи) стрічку.

1 2

3

Варіант 2. Роздивись зразки театральних гримів. Придумай і намалюй ескіз свого
бачення гриму лиса/лисиці. 
Увага! У разі застосування фарб для обличчя і тіла (грим, аквагрим, пастелі для
гриму) з допомогою дорослих переконайся, що вони сертифіковані, ознайомся з
інструкцією, описом складу. Гуаш, акварель, акрил тощо шкідливі для дитячої
шкіри, тому їх не використовують для гриму.

 

Доведи або спростуй, що професія художника, дизайнера важлива в театраль-
ному мистецтві.
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íîї ç íàñ є óëþáëåíі êàçêè… Ìèòöі òàêîæ їõ ëþáëÿòü. Ó êîæíîãî òà êîæí
òè íàñòіëüêè çàõîïëèâі, ùî ìàíäðóþòü ðіçíèìè âè-І äåÿêі êàçêîâі ñþæåò

äàìè ìèñòåöòâà é íàâіòü ñó÷àñíèìè êîìï’þòåðíèìè іãðàìè. äàìè ìèñòåöòâà é íàâі
Íàïðèêëàä, öÿ іñòîðіÿ, ÿêà âіäáóâàëàñÿ ó äàâíèíó, à ìîæëèâî, і çîâñіì 

íåäàâíî, ó äàëåêîìó êàçêîâîìó êîðîëіâñòâі – ÷è ïîðÿä ç íàìè… Çäîãàäó-
єøñÿ, ïðî ÿêó êàçêó éäåòüñÿ?

Ïîïåëþøêà çàâіòàëà é íà ñöåíó ìóçè÷íîãî òåàòðó – â îïåðó. І ìè ïðî-
äîâæóєìî çíàéîìèòèñÿ ç ìîâîþ îïåðè. Îòæå, ãåðîїíі êàçêè – Ìà÷óõà ç 
äîíüêàìè òà Ïîïåëþøêà – äіçíàþòüñÿ ïðî áàë ó êîðîëіâñüêîìó ïàëàöі...

Жуль Массне. Опера «Сандрильйон» («Попелюшка») (фрагменти).

Якими постають в опері Мачуха, її доньки та Попелюшка? Схарактери-
зуй музику, співацькі голоси, гру акторок-співачок, їхні костюми.
Поміркуй, чому цей сюжет популярний у різних видах мистецтва багато-багато 
років.
Як створюється оперний спектакль? Проаналізуй, чи правильно це показано на 
схемі.

співаки

симфонічний оркестр хормейстер режисер

лібрето диригент композитор

Òåàòðàëüíà ãðàìîòàÒåàòðàëüíà ãðàìîòà
Â îïåðíіé âèñòàâі âñі äіþ÷і îñîáè ñïіâàþòü ñîëî – àðії, ðå÷èòàòè âè –

àáî îá’єäíóþòüñÿ â àíñàìáëі òà õîðè.
Îïåðíà âèñòàâà ñóïðîâîäæóєòüñÿ ãðîþ îðêåñòðó. Âіí âіäêðèâàє îïåðó

óâåðòþðîþ (іíñòðóìåíòàëüíèé âñòóï), ñòâîðþє ÿñêðàâі іíñòðóìåíòàëüíі åïі-
çîäè, äîïîìàãàє ðîçêðèâàòè õàðàêòåðè é ïî÷óòòÿ ãåðîїâ. 

Пригадай і назви інструменти, які входять до складу симфонічного оркестру.

ËІÒÀÊ

Ìóçèêà і âіðøі Ä. Ïòàøèíñüêîї

Мрі я мо я в со няч ну мить під-мор- - - - не з під не-бес не-по-міт
5

но, бі лий лі так в хма-рах ле - тить до да ле ко гощастя і світ ла.- -- - - - -

Приспів

Уяви, що тобі надали можливість познайомити з оперою учнів молодшої школи.
Про які особливості цього виду театру ти розкажеш? Поцікався в інтернеті ціною
квитків на театральні вистави. Поміркуй, що впливає на формування ціни квитка.витка. 
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Âèòîí÷åíà, ãëàìóðíà òà çàãàä êîâà 

ïðîôåñіÿ äèçàéíåð îäÿãó. Öі ôàõіâöі є 
îäíî÷àñíî і õóäîæíèêà ìè, і ïðîєêòóâàëü-
íèêàìè, і âèíàõіäíèêàìè. Âîíè çàäóìó-
þòü, óòіëþþòü і ïðèñòîñîâóþòü ðіçíîìà-
íіòíі ìîäåëі é äåòàëі îäÿãó òà àêñåñóàðè 
äî íàøîãî ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ. Òîìó 
íåäàðìà їõíÿ ïðàöÿ є çàòðåáóâàíîþ ñå-
ðåä äèç  àéíåðñüêèõ ñïåöіàëіçàöіé. Ó òåà-
òðі ôàõіâöі öієї ïðîôåñії òàêîæ äóæå 
âàæëèâі. Êîñòþì ìàє ðîçêðèâàòè õàðàê-

òåð ïåðñîíàæà òà ïåðåäàâàòè îñîáëèâîñòі îäÿãó ÷àñó, êðàїíè âіäïîâіäíî äî 
ñþæåòó òåàòðàëüíîї âèñòàâè. 

Жуль Массне. Опера «Сан-
дрильйон» («По  пе  люшка») 
(фрагмент).    

Схарактеризуй костюми дійових осіб
опери. Чи вдалося дизайнерам відтво-
рити епоху, характери й соціальне ста-
новище героїв? Чи не нагадує тобі це
зібрання сучасну тематично-кольорову
вечірку? Поясни.

Образ Попелюшки в опері

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Ñòâîðþþ÷è çîáðàæåííÿ ôіãóðè ëþäèíè, 

ïàì’ÿòàé ïðî ïðîïîðöії – ñïіââіäíîøåííÿ
ðîçìіðіâ îêðåìèõ ÷àñòèí òіëà. Îäíà ïîëîâèíà 
ïîñòàòі – öå ãîëîâà é òóëóá, іíøà ïîëîâè-
íà – íîãè. Äîâæèíà ðóêè äîðіâíþє òðüîì ðîç-
ìіðàì ãîëîâè. Îïóùåíà ðóêà äîõîäèòü äî ïî-
ëîâèíè ñòåãíà. Äîâæèíà êèñòі ðóêè äîðіâíþє 
ðîçìіðó îáëè÷÷ÿ, äîâæèíà ñòîïè – âèñîòі 
ãîëîâè.

Вправа. Повправляйся у відтворенні
пропорцій фігури людини (м’який 
дріт).  
Досліди фігуру ляльки. Зверни увагу,
чи враховано всі пропорції фігури
людини. Зроби висновки.
Уяви себе дизайнером-модельє-
ром / дизайнеркою-модельєркою.
Ство ри одяг для ляльок (пластичні 
мате  ріали).

На дозвіллі за бажання створи ди-
намічні фігурки, нанизуючи на 
основу з м’якого дроту матеріали, 
що були у вжитку (ґудзики, намис-
тини, кришечки, частини соломин -
ки для коктейлю тощо).
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çè÷íîãî òåàòðó –Îñîáëèâèé âèä ìó áàëåò. Ó éîãî ñïåêòàêëÿõ òàíöіâ-
çïîâіäàþòü» ñþæåò äîñêîíàëèìè é âèòîí÷åíèìè ðó-íèêè ïіä ìóçèêó «ðîç

õàìè, æåñòàìè, ìіìіêîþ, òàíöåì. Ùîá áóòè òàíöіâíèêîì áàëåòó, ïîòðіáíî õàìè, æåñòàìè, ìіìіêî
äîâãî é íàïîëåãëèâî â÷èòèñÿ, îñÿãàþ÷è ñåêðåòè ìàéñòåðíîñòі.

Що відбувається на картині? Обери одну з персонажок твору, опиши її (разом з 
другом/подругою придумайте діалог).

Едгар Дега. Балетна школа

À ìè ïîðèíüìî â àòìîñôåðó áàëåòíîї âèñòàâè. І íà ñöåíі – óæå çíàéîìі 
íàì ãåðîї êàçêè ïðî Ïîïåëþøêó, «ðîçêàçàíîї» ìîâîþ áàëåòó.

Сергій Прокоф’єв. Балет «Попелюшка». І акт. Танець
з мітлою; Па-де-шаль. ІІ акт. Вальс. Північ. 

Якими постають у балеті Попелюшка, Мачуха та її
доньки? Опиши рухи, міміку, жести виконавиць. Порівняй образи героїнь казки в 
балеті та опері. Схарактеризуй музику сцени Попелюшки і Принца. Які емоції вона 
виражала?

тривога радістьспокій сум страх

Áàëåò – òåàòðàëüíà âèñòàâà, ó ÿêіé ñþæåò ðîçêðèâàєòüñÿ çàñîáàìè 
òàíöþ, ìіìіêè òà ìóçèêè.

Õîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòàÕîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòà
Áàëåòíèé ñïåêòàêëü ñêëàäàєòüñÿ ç äіé, àêòіâ. Âîíè îá’єäíóþòü òàíöþ-

âàëüíі íîìåðè (ñîëüíі, ïàðíі òà êîëåêòèâíі òàíöі ïåðñî íàæіâ ñïåêòàêëþ),
ÿêі ðîçêðèâàþòü éîãî ñþæåò. 

Àäàæіî – ëіðè÷íà öåíòðàëüíà ÷àñòèíà áàëåòó, ÿêó âèêîíóþòü ãîëîâíі
ïåðñîíàæі.

Âàðіàöії – ñîëüíі òàíöі ãåðîїâ áàëåòó.ї
Ïà-äå-äå – äóåò ãîëîâíèõ ãåðîїâ áà  ëåòó.
Êîðäåáàëåò – âåëèêà ãðóïà òàíöіâíèêіâ.

Придумай різні мелодії до цього вірша – ніжну і наспівну; легку й танцювальну.
Носок дерев’яний і шовковий бант. А знаєш, як звуть черевик цей? Пуант.

Пісня «Літак» (музика і вірші Діани Пташинської), додаток, 
с. 138.

Робота в групах. Уяви себе актором / актрисою театру пантоміми. Створіть на
вибір теат ральну мініатюру: «Попелюшка і сестри», «Попелюшка і Принц», «По-
пелюшка і Фея». Це можна робити під музику або ритмічний супровід. Будь
переконливим / переконливою, щоб однокласники та однокласниці впізнали, кого
ти зо  бражуєш.

музична форма

сольний танець у балеті
Варіації

Чому, на твою думку, балет називають способом перетворювати зви-
чайні рухи у витончене мистецтво?
На дозвіллі переглянь балетний спектакль «Попелюшка» Сергія Про  -
коф’єва та кінотвори про Попелюшку (на вибір). Порівняй, як цю казку
«оповідають» різні види мистецтва.
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23. Мистецтво перевтілень і дизайн
Ñòâîðåííÿ ñöåíі÷íîãî êîñòþìà, îñîá ëèâî êîñ-

òþìà òàíöіâíèêà ÷è òàíöіâíèöі – ñêëàäíà òà 
îñîá ëèâà äіÿëüíіñòü. Êîñòþì ìàє áóòè çðó÷  íèì äëÿ 
âèêîíàííÿ òàíöþâàëüíèõ ðóõіâ – ñòðèáêіâ, ïіä-
òðèìîê òîùî. Âіí ìàє ðіâíîöіííî ñïðèéìàòèñÿ 
ãëÿäà÷àìè і ç ïàðòåðó, і ç òðåòüîãî ÿðóñó. Òàêîæ 
ñó÷àñíі äèçàéíåðè íà ìàãàþòüñÿ ñòâîðèòè åêñêëþ-
çèâíèé îáðàç ïåðñîíàæà, ùîá âіí âіäðіçíÿâñÿ âіä 
іíøèõ âèêîíàâöіâ öієї ñàìîї ðîëі.

Порівняй костюм Попелюшки в різних балетних постановках (с. 95, 96). Зроби 
висновки.
Досліди за ескізами Петра Вільямса особливості костюмів персонажів балету 
«Попелюшка», які він створив понад 100 років тому. Вислови міркування, як і чому 
змінилися костюми сучасних акторів – танцівників балету і балерин.

Створи паперовий костюм одного з персонажів балету С. Прокоф’єва «Попе люшка»
(олівці). Для створення костюмів Попелюшки чи Принца застосуй наближені ко-
льори, Мачухи та її дочок – контрастні.
Сходинками до майстерності:
 Пригадай пропорції фігури людини. Враховуй їх під час створення паперового
одягу.
 Добери кольорову гаму, яка відповідає настроям музики, характеру персонажа.

 

Уяви себе міністром культури. Поміркуй, що потрібно робити, щоб опера й балет
стали популярними. Що ти розповіси про театральне мистецтво своїм рідним і
знайомим?
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24. Народні та хореографічні візерунки
äè òàíöþþòü? Áàäüîðіñòü, ãàðíèé íàñòðіé і ïðîñòî çà-Öіêàâî, íàâіùî ëþä

þâàëüíå ìèñòåöòâî – äîâîëåííÿ äàðóє òàíöþ õîðåîãðàôіÿ. Òàíöі ðіçíÿòüñÿ, òà 
îá’єäíóє їõ áàæàííÿ ëþäèíè ðóõàòèñÿ ïіä âëàñíèé ðèòìі÷íèé ñóïðîâіä, ñïіâ îá’єäíóє їõ áàæàííÿ ëþ
÷è іíñòðóìåíòàëüíó ìóçèêó, âіäòâîðþþ÷è áàãàòèé ñâіò åìîöіé і ïî÷óòòіâ.

            Наталія Папірна. Танок                   Олена Степіна

Що «розповіли» картини про танці та танцівниць? Опиши емоції, утілені у творах, 
та костюми виконавиць. Вислови припущення, танці яких народів зображено. По-
ясни. Пригадай і назви батьківщину цих народних танців:

молдовеняска лезгінкагопак козачокчардаш болеро

Ó áàãàòüîõ êðàїíàõ ñâіòó ïîïóëÿðíі ôîëüêëîðíі çàõîäè – òåàòðàëіçîâàíі 
øîó-ïðîãðàìè. Їõ ïðåäñòàâëÿþòü íà ñöåíі àáî ïðîñòî íåáà.

Українська народна пісня «Од Києва до Лубен» (фолк-
гурт «Зозуленька»). Грузинський танець «Рачулі».
Кримськотатарський танець (ансамбль «Хайтарма»).
Які історії «розповіли» тобі виконавці? Завдяки чому тобі вдалося це зрозуміти 
(рухи, жести, міміка, реквізит)? Поясни на цих прикладах, як поєднуються теат-
ральне й хореографічне мистецтва.

Õîðåîãðàôіÿ – ïîñòàíîâêà òàíöþ, òàíöþâàëüíå ìèñòåöòâî.

Õîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòàÕîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòà
Äëÿ ñòâîðåííÿ öіëіñíîãî õóäîæíüîãî îáðàçó, ìàêñèìàëüíîãî âèðàæåííÿ 

ïî÷óòòіâ òàíöіâíèêàì âàæëèâî ðåòåëüíî âèâ÷èòè îñíîâíі ðóõè, ïîçè òà 
ìàëþíîê òàíöþ (ðîçìіùåííÿ òàíöіâíèêіâ ó ïðîñòîðі), à òàêîæ âïðàâíî âè-
êîðèñòîâóâàòè ìіìіêó îáëè÷÷ÿ, æåñòè, ïàíòîìіìó, іìіòàöії äіé. Óñå öå ðà-
çîì – õóäîæíÿ ìîâà òàíöþ. 

Вправа «Імпровізації» (на вибір).
Варіант 1. Відобрази мімікою і жестами одну з емоцій.

сум здивуваннярадість байдужість сонливість

Варіант 2. Уяви та зімітуй дії рухами.

крила кігті підкраданнясхопити-кинутихвилі свічка в руках

Ó ÂÈØÍÅÂÎÌÓ ÑÀÄÎ×ÊÓ

Ìóçèêà Âàñèëÿ Âåðõîâèíöÿ, âіðøі Ëåîíіäà Ãëіáîâà

У виш не во му са доч ку під вер бо ю в хо-ло-доч-ку щоб ли хо прог-нать ей!- - - - - - - -

Щоб ли хо прог нать. Щоб у сіх роз ве се ли ти, за хо ди лись на ші кві ти- - - - - - - - - - - -

грать і тан цю вать ей! Грать і тан цю вать.- - - -

Розглянь схеми виконання цієї пісні-танку на сцені. Які форми вони нагадують? 
Разом з однокласниками та однокласницями інсценуйте цю пісню.

1 2 3 4

Поміркуй над прислів’ями: «Яка пташка, така й пісня», «Всяка пташка свої пісні 
співає». Як ці думки можна використати щодо народних танців?
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24. Народні та хореографічні візерунки
ðåëîì äëÿ ñó÷àñíèõ õóäîæíèêіâ і äèçàéíåðіâ єÆèòòєäàéíèì äæåð äåêî-
ñòåöòâîðàòèâíî-óæèòêîâå ìèñ ðіçíèõ íàðîäіâ ñâіòó. Ó êîæíîãî íàðîäó âîíî 

îñîáëèâå. Ìîæëèâî, òîìó ç-ïîìіæ ðîçìàїòòÿ ñâіòîâèõ çðàçêіâ íàðîäíîї òâîð-îñîáëèâå Ìîæëèâî òî
÷îñòі ìè ìîæåìî âèîêðåìèòè, íàïðèêëàä, óêðàїíñüêå äåêîðàòèâíî-óæèò-
êîâå ìèñòåöòâî. Âîíî âðàæàє áàãàòñòâîì ôîðì, ãàðìîíіéíèìè êîëüîðîâèìè 
ïîєäíàííÿìè, äîâåðøåíèìè òåõíіêàìè âèêîíàííÿ, óíіêàëüíîþ ñòèëіçàöієþ. 
Ñïîíóêàє áåðåæíî ñòàâèòèñÿ äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ òà äîâêіëëÿ, äåìîíñòðóþ÷è 
øèðîêі ìîæëèâîñòі âèêîðèñòàííÿ âèðîáіâ ç ïðèðîäíèõ åêîëîãі÷íî ÷èñòèõ 
ìàòåðіàëіâ.

Ó ñòâîðåííі äåêîðàòèâíîãî îçäîáëåííÿ ïåâíîї ðå÷і âåëèêó ðîëü âі äі  ãðàє
ïðàâèëüíå ðîçìіùåííÿ åëåìåíòіâ äåêîðó íà âіäïîâіäíіé ôîðìі – êîìïîçèöіÿ
çîáðàæåííÿ.

Зверни увагу, як розміщено зображення з урахуванням форми одягу; чи враховано
його загальну форму й розміри. Як поєднано кольори? У якій композиції відтво-
рено рух?

Виконай розпис футболки (сумки), експериментуючи з лініями та штрихами (вос-
кові олівці).
Сходинками до майстерності:
 Закріпи річ на картоні. Продумай композицію та її розміщення.
 Починай з лінії обрису та світлих кольорів, додай яскравих відтінків. Пам’ятай:
штрихи наносимо по формі зображення. Наостанок доповни цікавими деталями.

1

! За бажання (обов’язково з допомогою дорослих) зафіксуй розпис праскою: не
виймаючи картону, накрий малюнок папером для випічки та пропрасуй. Дотри-
муйся правил безпечного поводження з праскою.

Ці експерименти з восковими олівцями ти можеш повторити ра-
зом з дорослими для декорування тканини у вільний час.
Зверни увагу на етикетку художніх матеріалів. Бажано, щоб на 
ній були розміщені знаки, які підтверджують якість та натураль-
ність їхніх складників. Дізнайся в мережі, яку інформацію за-
шифровано в цих знаках.фрр

1 – Українська писанка, 2 – африканська тарілка, 3 – турецький посуд,
4 – персидський килим, 5 – українська кераміка

Досліди особливості оздоблення виробів орнаментами: мотиви, кольори, розмі-
щення та форми декору. Пригадай і розкажи, що тобі відомо про види орнаментів: 
рослинний, геометричний, тваринний. Де ти їх бачиш у своєму житті? Разом з 
діть ми твого класу обговоріть, чим особливі види народної творчості:

килимарство гончарствовитинання ковальствовишивка ткацтворозписи

Äåêîðàòèâíî-óæèòêîâå ìèñòåöòâî – ìèñòåöòâî âèãîòîâëåííÿ, à òàêîæ 
õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ âèðîáіâ ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ.

5

4

2

3
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25. Народні та хореографічні візерунки
À ÷è ëþáèø òè òàíöþâàòè é ðóõàòèñÿ ïіä ìóçèêó? 

âäÿêè òàíöþ ìè âèðàæàєìî ñâîї åìîöії, ïіäòðè  ìóє-Çàâ
 ìî ôіçè÷íèé ñòàí і ïðîñòî îòðèìóєìî çàäîâîëåííÿ. ìî
À ùå – íàñëіäóєìî, çîáðàæóєìî, ìàëþє ìî ðóõàìè ðіçíі 
îáðàçè. 

Áàãàòî ñó÷àñíèõ і ïîïóëÿðíèõ ñüîãîäíі òàíöіâ ñÿãà-
þòü êîðіííÿì ñàìå íàðîäíîãî ìèñòåöòâà. Òàêèìè є áіëü-
øіñòü áàëüíèõ òàíöіâ – âàëüñ, ñàìáà, ïàñîäîáëü, ÷à-÷à-÷à 
àáî ñòåï (÷å÷іòêà).

Riverdance (ірландське шоу Майка Флетлі). Рафаель Кельн
та Анна Льоренте. Болеро.

Які емоції втілено в цих танцях? Їх родовід іде від ірландського та іспанського 
мистецтва. Які образи створили танцівники й танцівниці? Які засоби виразовості 
графіки, живопису і скульптури застосували художники та художниці для передачі 
руху й характеру танців?

Ñó÷àñíà õîðåîãðàôіÿ «ãîâîðèòü» ìîâîþ êëàñè÷íîãî òàíöþ (áàëåòó),
ñó÷àñ íîãî òàíöþ, õіï-õîïó, áðåéê-äàíñó, íàðîäíîãî òàíöþ. Õîðåîãðàôіÿ ïî-
ò ðіáíà äëÿ ïîñòàíîâêè âèñòóïіâ ó äåÿêèõ âèäàõ ñïîðòó, íàïðèêëàä, õóäîæíіé
ãіìíàñòèöі, ôіãóðíîìó êàòàííі ÷è ñèíõðîííîìó ïëàâàííі, ñòâîðåííÿ ôëåø-
ìîáіâ òîùî.

Kris Kross. Назад у майбутнє. 
Наталія Валевська «Мир над Україною».

Яку історію «розповіли» тобі учасники 
та учасниці танцювального ко  лек   -
тиву?
Виконуй разом з учасниками флеш-
мобу танцювальні рухи. Під музичний 
супровід створіть хореографічні 
імп  ровізації.

музикування без попередньої підготовки

виконання танцювальних рухів, творення танцю без попередньої 
підготовки

виконання актором / акторкою ролі з різними доповненнями, 
змінамиІмпровізація

Пригадай мультфільми чи кінофільми, де герої танцюють.
Більше рухайся, підтримуй своє здоров’я. Організуйте у класі флешмоб на улюблену
музичну композицію.

Флешмоб до Дня вишиванки

Ôëåøìîá – ñïëàíîâàíà àêöіÿ,
÷àñòî ìèñòåöüêîãî ñïðÿìó-
âàííÿ, ðîçðàõîâàíà íà ìàñîâå
âèêîíàííÿ, ÿêà íåñïîäіâàíî
äëÿ îòî÷åííÿ ïðîâîäèòüñÿ â çà-
çäàëåãіäü îáóìîâëåíîìó ìіñöі.

ррррррррактеруруруруруру танціццц в?

Деметр 
Чипарус. 

Статуетки 
танцівників



104 105

25. Народні та хореографічні візерунки
Ó äàâíèíó äіòè òіøèëèñÿ ñâèùèêàìè, ìîòàí-

êàìè, їñòіâíèìè çàáàâêàìè, âіçî÷êàìè, êî íèêàìè 
ç âåðøíèêàìè, áàðàíöÿìè, äçèґàìè… І â íàø ÷àñ 
òðàäèöії òâîðåííÿ іãðàøîê ìàéñòðàìè òà óìіëüöÿìè 
ðàäóþòü íàñ, ÿê äëÿ ðîçâàãè, òàê і äëÿ ïðèêðà-
øàííÿ íàøîãî æèòëà. Âîíè ñòâîðåíі ç íàòóðàëüíèõ 
åêîëîãі÷íî ÷èñòèõ ìàòåðіàëіâ, ùî âàæëèâî äëÿ äè-
òÿ÷îãî çäîðîâ’ÿ.

Що «розповіли» тобі форми, кольори, візерунки народних іграшок та сучасних еко-
іграшок? Схарактеризуй їх. Вислови припущення, з яких матеріалів вони створені 
(сир, глина, нитки, тканина, дерево тощо).  

Досліди й розкажи, як здобутки та ідеї народних майстрів утілюються в сучасних
іграшках.

Подивись відео та дізнайся, як твориться глиняний коник від Михайла
Діденка.    

Зліпи з повітряного пластиліну магнітик на холодильник (1) чи брелок (2).

Яку користь для дитини мають народні іграшки з природних матеріалів? Обгово-
ріть у класі. Поцікався у своїх бабусь і дідусів, якими іграшками вони гралися в 
дитинстві.
У вільний час знайди в інтернеті інформацію про народні іграшки інших країн. По-
рівняй їх з українськими народними іграшками.

1

2

Сучасні екоіграшкиСучасні екоіграшки
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26. Мистецтво через об’єктив камери
×è ñïàäàëî òîáі íà äóìêó, ñêіëüêè 

÷àñó ìè ïðîâîäèìî áіëÿ òåëåâіçîðà 
àáî êîìï’þòåðà? Ìàáóòü, ìè âæå íå 
óÿâëÿєìî ñâîãî іñíóâàííÿ áåç íèõ. ×å-
ðåç åêðàíè ãàäæåòіâ ìè «ïîðèíàєìî» 
â ðіçíі êóòî÷êè ñâіòó, äіçíàєìîñÿ ïðî 
ïîäії, óáîëіâàєìî çà ñïîðòñìåíіâ àáî 
íàñîëîäæóєìîñÿ ìèñòåöòâîì, âіð-
òóàëü íî âіäâіäóþ÷è ìóçåé, òåàòð ÷è 
êîíöåðò óëþáëåíèõ âèêîíàâöіâ. Óñå 
öå – çàâäÿ êè òåëåáà÷åííþ (іíòåð  íåò-
òåëåáà÷åííþ), ÿêå âіäòâîðþє ñâіò ÷åðåç 
åêðàíè.

Онлайн-трансляція концерту до Дня Незалежності України 24 серпня 
2021 року.

Чи відчуваєш ти під час перегляду відео власну присутність на концерті? Поясни. 
Які можливості є у телебачення? Про які телепрограми повідомляють тобі ці зо-
браження? Що тобі найбільше подобається на телебаченні? Поясни свої 
вподобання.

Руханка «Ми – молодь України».

Поімпровізуй та виконай рухи до пісні.

Òåëåáà÷åííÿàà  – âèðîáíèöòâî àóäіîâіçóàëüíèõ ïðîãðàì òà ïåðåäà÷ і 
òðàíñëÿöіÿ їõ ó ðåàëüíîìó ÷àñі ÷è â çàïèñі; çàñіá ìàñîâîї іíôîðìàöії. 

Ìîæëèâîñòі òåëåáà÷åííÿ äàþòü çìîãó ñïîñòåðіãàòè çà äіéñòâîì çäàëåêó, 
çáëèçüêà. Öå âіäáóâàєòüñÿ çàâäÿêè çéîìöі ðіçíèõ ïëàíіâ. 

Çàãàëüíèé (äàëüíіé) ïëàí (1) – çéîìêà çäàëåêó (ïàíîðàìíі ïåéçàæі ÷è 
íàòîâï ëþäåé òîùî). Ñåðåäíіé ïëàí (2) – çéîìêà íåâåëèêèõ çà ðîçìіðàìè 
çîáðàæåíü. Êðóïíèé ïëàí (3) – çéîìêà äåòàëåé. 

1 2 3

Варіант 1. Створи засобами пантоміми етюди-імпровізації: «Ведучий /ведуча те-
леновин», «Спортивний коментар», «Діджей / діджейка», «Репортаж з місця по-
дій», «Телеглядач /телеглядачка в захваті».
Варіант 2 (робота в парах). Уявіть, що ви готуєте інтерв’ю з улюбленим співаком /
співачкою, cпортсменом /спортсменкою, рідними дорослими, наприклад, бабусею/
дідусем, однокласником / однокласницею тощо. Продумайте запитання.

ÊÐÎÊ ÄÎ ÇІÐÎÊ
Ìóçèêà Á. Ìåéí  Âіðøі Ë. Íіêîëåíêîó ð

Досліди, скільки часу впродовж дня ти приділяєш перегляду телепрограм. 
У вільний час за бажання спробуй фільмувати через камеру телефона різні плани 
зйомки. Переглянь музичний кінофільм «Дронині мандрони».
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26. Мистецтво через об’єктив камери
òòÿ òåáå ñóïðîâîäæóє Ç ïåðøèõ äíіâ æèò ôîòîìèñòåöòâî. Âîíî іëþñòðóє 
ðèñòîâóєòüñÿ â ïîñòåðàõ, êðàñóєòüñÿ íà ñòіíàõ, çáåðі-íîâèííі ñòðі÷êè, âèêîð

ãàєòüñÿ â ñіìåéíèõ àëüáîìàõ... Çàâäÿêè âèáîðó ïåâíîї ìèòі çéîìêè ìîæíà ãàєòüñÿ â ñіìåéíèõ àë
ïåðåäàòè ñâîєðіäíіñòü ÿâèùà ïðèðîäè, íåïîâòîðíіñòü ïîäії, ëþäèíè. Ïîäè-
âèñü, ç ÿêîþ ùèðіñòþ і âіäâåðòіñòþ ñïîíòàííі ôîòîãðàôії «ðîçïîâіäàþòü» 
ñïðàâæíі іñòîðії.

Які емоції викликають у тебе ці фотографії? Що «повідомляють» про час і місце 
фотозйомки? Які теми вони висвітлюють? До яких роздумів спонукають? Визнач на 
кожній світлині акцент та зверни увагу на його розташування стосовно центру.

Âèðàæàëüíі çàñîáè ôîòîìèñòåöòâà

композиціяц ракурср ур світлотінь колір

Äëÿ ôîòîãðàôà âàæëèâî âìіòè ñïîñòåðіãàòè, âèáðàòè ïðàâèëüíèé ðà-
êóðñ, âðàõóâàòè óìîâè îñâіòëåííÿ, âіä÷óòè ãàðìîíіþ êîìïîçèöії: ðîçòàøó-
âàòè àêöåíòè, à òàêîæ ñïіââіäíåñòè îá’єìè, îñâіòëåíі é òіíüîâі ÷àñòèíè, 
êîëüîðè. 

Ôîòîìèñòåöòâî – ñòâîðåííÿ òåõíі÷íèìè çàñîáàìè çîðîâîãî îáðàçó; 
ôîòîãðàôóâàííÿ.
Ðàêóðñ çéîìêè – çîáðàæåííÿ îá’єêòà ç ðіçíèõ òî÷îê çîðó.

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Ó ïðîöåñі ôîòîãðàôóâàííÿ ïîòðіáíî óíè-

êàòè çàéâèõ ðå÷åé ó êàäðі. Ñëіä âèêîðèñòîâó-
âàòè äîïîìіæíó ñòðóêòóðíó ñіòêó: ðîçìіùóâàòè
âñі âàæëèâі åëåìåíòè êîìïîçèöії ïîçäîâæ ëі-
íіé, à íàéãîëîâíіøå – íà ìіñöі їõ ïåðåòèíó.

Вправа. Створи кілька фотографій інструментів (музичних або художніх) з різних
ракурсів зйомки (або з різним освітленням).

Робота у групах. Фотокрос «Школа в об’єктиві». Створіть на швидкість цікаві та
якісні фото. За спільно визначеними критеріями відберіть фотороботи для розмі-
щення на сайті школи. 

Що відрізняє фотомистецтво від інших мистецтв? Що повинен уміти і знати фото-
художник, щоб створювати майстерні фото?
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27. Мистецтво через об’єктив камери
Ñó÷àñíèé òåëåïðîñòіð ñïðÿìîâàíèé íà 

ðіçíèõ ãëÿäà÷іâ – ìàëå÷ó, ïіäëіòêіâ, äî-
ðîñëèõ, їõíі ïîòðåáè òà ñìàêè. Çàâäÿêè 
òåëå ïðîãðàìàì òåëåáà÷åííÿ іíôîðìóє, ïðè-
ìóøóє ãëÿäà÷à çàìèñëèòèñÿ àáî çàöіêàâè-
òèñÿ ÿêîþñü òåìîþ àáî ïðîáëåìîþ ÷è ïðè-
âåðòàє óâàãó äî ÷îãîñü ÷åðåç ðåêëàìó. Êðіì 
òðàíñëþâàííÿ ðåàëüíèõ ïîäіé і ÿâèù íà 
òåëåáà÷åííі ñòâîðþþòü áàãàòî òåëåïðîãðàì 
(òîê-øîó, øîó-âèäîâèùà, ðåàëіòі-øîó òîùî), 
çîêðåìà ìèñòåöüêîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Які телепроєкти подобаються тобі і твоїй родині? Наведи приклади і поясни свої 
вподобання. Яка музика їх супроводжує? 

Поміркуй і наведи приклади інформаційних навчальних/просвітницьких, розва-
жальних телепрограм на сучасному телебаченні.

Музичний кінофільм «Дронині мандрони» (фрагменти).

З яким видом декоративно-ужиткового мистецтва познайомилися герої фільму? 
Які ознаки музичного фільму? Поміркуй, які якості підлітків допомогли їм пере-
могти в конкурсі.

Êîæåí òåëåïðîєêò ñòâîðþє âåëèêà ãðóïà ôàõіâöіâ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü
òåõíі÷íó òà õóäîæíþ ñêëàäîâó. Ùîá òåëåïðîãðàìà ìàëà âëàñíå «îáëè÷÷ÿ»,
âîíè ðîçðîáëÿþòü ñöåíàðіé, äèçàéí ñòóäії òà îáðàçè âåäó÷èõ, ïðîäóìóþòü
îñâіòëåííÿ, ïèøóòü òåêñòè, ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ òîùî.

  

               Проєкт студії                            Кадр з ефіру

Поміркуй, що мають передбачити фахівці, розробляючи новий телепроєкт. Люди
яких мистецьких професій, відомих тобі, можуть бути задіяні в його підготовці?

Пісня «Крок до зірок» (музика Б. Мейн, вірші Л. Ніколенко), додаток, с. 139.

Придумайте рухи та музичний супровід до пісні.

Проєкт «Готуємо телепрограму» (інформаційну, пізнавальну, розважальну) (ро-
бота в групах). Орієнтовні теми: «Події тижня», «Еврика», «Диво калинове», «Від-
гадай мелодію», «Вечірня колисанка», «Новини спорту», «Погода на зав тра»,
«Світ тварин».

Äëÿ ñòâîðåííÿ òåëåïðîãðàìè îðãàíіçóéòå ðîáî÷і ãðóïè, â ÿêèõ ìàє áóòè
«ðåæèñåð», «ôîòî/âіäåîðåïîðòåðè», «ëіòåðàòóðíèé ðåäàêòîð», «õóäîæíèêè»,
«ìóçè÷íèé ðåäàêòîð» òîùî. Çàâäàííÿ äëÿ ãðóï: îáðàòè òåìó, âåäó÷îãî ïðî-
ãðàìè, ñòâîðèòè åñêіç ãðàôі÷íîї çàñòàâêè, íàïèñàòè òåêñò âåäó÷îãî і ïіä-
ãîòóâàòè éîãî âèñòóï, äіáðàòè ìóçè÷íå òëî ïåðåäà ÷і, ñòâîðèòè ïðåçåíòàöіþ
ç âіäçíÿòèõ ôîòî- і âіäåîìàòåðіàëіâ. Ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàòè ïðîєêòó.

Телереклама з’являється на екрані досить 
часто. А найбільшу увагу привертають ті 
рек ламні ролики, які мають захопливий 
музичний чи відеоряд, позитивних аніма-
ційних персо нажів. Завдяки використан ню 
мистецьких впливів телереклама мит-
тєво сприймається людиною, впливає на 
її життєві орієнтири.
Удома досліди музичні телепрограми в 
телеефірі, які переглядаєш ти і твоя ро-
дина. Проведи з друзями дискусію на 
тему «Плюси й мінуси телереклами». 
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27. Мистецтво через об’єктив камери
óìêè òà äіÿëüíîñòі, ñòâîðåíèì çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ Äèâîì ëþäñüêîї äó

òåõíі÷íèõ çàñîáіâ, є õóäîæíÿ ôîòîãðàôіÿõ . Âîíà âіäðіçíÿєòüñÿ âіä іíøèõ 
òâîðіâ ôîòîìèñòåöòâà òèì, ùî íå ïðàãíå îá’єêòèâíî âіäòâîðþâàòè äіéñíіñòü, òâîðіâ ôîòîìèñòåöòâà ò
à ôіêñóє ñöåíè, ñïåöіàëüíî îáðàíі àáî îðãàíіçîâàíі äëÿ ôîòîãðàôóâàííÿ äëÿ 
âòіëåííÿ õóäîæíüîãî çàäóìó. Ïîäèâèñü, ÿê ïîñòàíîâî÷íі ôîòîçîáðàæåííÿ 
íåñóòü ó ñîáі ïåâíó іäåþ, ñåíñ, ïåðåäàþòü õàðàêòåð і íàñòðіé ôîòîãðàôà.

Фото: 1 – Олександра Сляднєва, 2 – Алека Сота
Поміркуй, чому емоції, стиль, почуття, переживання та краса мають бути центром 
художньої фотографії. Наскільки потрібно фотохудожнику готуватися для ство-
рення світлини у фотостудії? Яку роль відіграють атрибути в постановочних 
фотографіях?

Çàâäÿêè òâîð÷іé óÿâі òà õèñòó äî ìàëþâàííÿ ôîòîõóäîæíèê Éîòà ïåðå-
òâîðþє ñâіòëèíè ñâîїõ äіòåé íà êàçêîâі іñòîðії.ð ä ðð

1 2

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Äëÿ ôîòîãðàôóâàííÿ â ïðèìіùåííÿõ äîáè-

ðàé áіëå òëî. Äëÿ çéîìêè íà ïîäâіð’ї – òåê-
ñòóðîâàíå (öåãëÿíі ñòіíè, êóùі, òðàâó òîùî). 
Ïàì’ÿòàé, çàäíіé ïëàí íå ïîâèíåí âіäâîëіêàòè 
óâàãó âіä îáëè÷÷ÿ, òîìó ìàє ìіñòèòè ìіíіìóì 
äåòàëåé. Íå ðîáè ïîðòðåòè äóæå áëèçüêî. Îá-
ëè÷÷ÿ íà ïîðòðåòі ìàє ïåðåáóâàòè ó âåðõíіé 
òðåòèíі êàäðó. 

Створіть художні фотографії, які розкриватимуть мистецькі здібності друга (по-
други) (робота у групах). 
Сходинками до майстерності:
 Визнач ідею художньої фотографії, тобто для чого вона потрібна – для сімейного
фотоальбому чи для публікації.
 Продумай, як атрибути та локація допоможуть втілити твій задум.
 Підбери ракурс зйомки, що якнайкраще відображатиме суть фотографії.

Що відрізняє фотомистецтво від інших мистецтв? Почни спостерігати навколишній
світ через фотооб’єктив. З найкращих, на твою думку, кадрів створи фотоколаж.
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ãî æèòòÿ çíèêëè òåëåâіçîðè, à çàðàçîì – óëþá ëåíі Óÿâè, ùî ç íàøîã
ìè... Öå íåìîæëèâî, ñêàæåø òè, áî é ñïðàâäі íå ìóëüòèêè é êіíîôіëüì

ìîæíà óÿâèòè ñó÷àñíå æèòòÿ áåçìîæíà óÿâèòè ñó÷àñí êіíîìèñòåöòâà. Âòіì çîâ ñіì íåäàâíî, 
òðîõè áіëüø ÿê ñòî ðîêіâ òîìó, ëþäñòâî íі÷îãî íå çíàëî ïðî öå ìèñòåöòâî. 
À ñüîãîäíі ìіëüéîíè ãëÿäà÷іâ çàïîâíþþòü çàëè êіíîòåàòðіâ, à ùå áіëüøå 
– äèâëÿòüñÿ êіíîôіëüìè ïî òåëåáà÷åííþ òà â іíòåðíåòі.

Ó êіíî çàâæäè çâó÷èòü ìóçèêà. Її ïèøå êîìïîçèòîð, à âñå çâóêîâå 
îôîðìëåííÿ çäіéñíþє çâóêîðåæèñåð. Ìóçèêà íàëàøòîâóє ãëÿäà÷à íà âіäïî-
âіäíèé íàñòðіé, ïîñèëþє åìîöіéíå ñïðèéíÿòòÿ ôіëüìó.

Саундтрек до фільму «Сторожова застава». Фільм «Один 
удома» (фрагмент).

Схарактеризуй музику кожного з фрагментів. Поміркуй, чи змінилося б сприйняття 
фільму без звукового супроводу. Поясни. У якому з фрагментів звучали мотиви 
української пісні? Музика якого кінофільму тобі найбільше запам’яталася? До якого 
виду кіно належить цей фільм?

Фізкультхвилинка «Умпа-лумпа» (фрагмент з к/ф «Чарлі і шоколадна
фабрика»).

КІНОМИСТЕЦТВО

художнє або ігрове
(пригодницьке,
фантастичне,

детективне тощо)

документальне
(відтворення на екрані

справжніх життєвих подій 
та явищ)

мультиплікаційне/ 
анімаційне

(мальоване, лялькове, 
комп’ютерне)

Êіíîìèñòåöòâî – âèä ìèñòåöòâà, ùî òâîðèòüñÿ çà äîïîìîãîþ êіíî-
çéîìêè é âіäòâîðþє íà åêðàíі ðåàëüíі àáî ñïåöіàëüíî іíñöåíîâàíі ïîäії.
Ñàóíäòðåê – çâóêîâå îôîðìëåííÿ ôіëüìó, ìóëüòôіëüìó àáî êîìï'þ-
òåð íîї ãðè.

ÊіíîãðàìîòàÊіíîãðàìîòà
Ó êіíîìèñòåöòâі çâóê є ïîâíîïðàâíèì ïàðòíå-

ðîì çîáðàæåííÿ. Ðåæèñåðè ðåòåëüíî ñòàâëÿòüñÿ 
äî çàïèñó і ìîíòàæó çâóêó. І òîìó îäíèì ç âàãîìèõ 
åòàïіâ ó ñòâîðåííі ôіëüìó є çâóêîâèé ìîíòàæ. 
Öå ÿê âåëèêà çâóêîâà êàðòèíà çі çâóêіâ – «ïàç-
ëіâ» – ðîçìîâíèõ і ìó çè÷íèõ ôðàãìåíòіâ, іíøèõ 
çâóêіâ: ñêðèïіííÿ, øóðõîòіííÿ, òóïîòіííÿ, ñêðè-
êóâàííÿ òîùî. 

Робота в групах. Гра «Озвуч відео» Уявіть себе акторами
цього фільму. Перегляньте відео, придумайте до нього текст.
Презентуйте його на тлі відеоряду. 

ÑÂІÒ ÍÅÌÎÂ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ËÓÃ
Ìóçèêà Âîëîäèìèðà Øàїíñüêîãî, âіðøі Ìèõàéëà Ïëÿöêîâñüêîãî,

ïåðåêëàä Àííè Îëєéíіêîâîї

Вітерхмаринки у не бі не се там, там, там. Дружба в жит-ті зна-до бить ся у сім- - - - - - - -

нам, нам, нам! Світ не мов ко льо ро вий луг, ко ли по руч з то бо ю друг! На че- - - - - - -- -

со няч на вся зем ля, іц-на друж ба на все жит тя!- - --

Приспів

Сходинками до майстерності:
 Перед початком співу проаналізуй складні фрагменти мелодії. Виконай їх окремо. 
 Приголосні звуки наприкінці фраз вимовляй чітко і коротко.

Пригадай запис тривалостей нот і пауз. Знайди їх у нотному записі пісні й назви.

Відтвори ритм. Тембри яких музичних інструментів ти впі  знаєш у
відеофрагменті?

Поекспериментуй удома: під час перегляду будь-якого кінофільму спро-
буй ви м к  нути звук, коли з’являтиметься музичний супровід. Яким тоді буде сприй-
мання фільму?
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28. Мистецтво через об’єктив камери
Îáãîâîðþþ÷è ïåðåãëÿíóòèé êіíîôіëüì, ìè ÷àñòî 

çàõîïëþєìîñü ãðîþ àêòîðіâ, ìàéñòåðíіñòþ ðåæè-
ñåðà. Òà êіíî íå іñíóє áåç õóäîæíèêіâ і äèçàéíåðіâ. 
Çà äîïîìîãîþ íåîáõіäíîãî ðåêâіçèòó, êîñòþìіâ, ãðèìó 
âîíè ñòâîðþþòü âіäïîâіäíі îáðàçè і ñåðåäîâèùå, ùî 
âіäïîâіäàє ñþæåòó, ó ÿêîìó äіþòü ãåðîї òâîðó.

Ñòâîðèòè âіäïîâіäíó àòìîñôåðó êіíîîïîâіäі, 
îæè  âèòè âèãàäàíèõ ïåðñîíàæіâ íåìîæëèâî áåç âіä-
ïîâіäíîãî ãðèìó é êîñòþìіâ àêòîðіâ òà äåêîðàöіé.  

Íèíі çàìіñòü äåêîðàöіé äëÿ ñòâîðåííÿ çàäóìàíî ãî 
ñåðåäîâèùà ÷àñòî çíіìàþòü íà òëі ñïåöіàëüíîãî 
çåëå íîãî àáî ñèíüîãî åêðàíà, ïіñëÿ ÷îãî âіäçíÿòі 
ñþæåòè îïðàöüîâóþòü ó êîìï’þòåðíіé ïðîãðàìі é 
ñòàâëÿòü ïîòðіáíå çîáðàæåííÿ.

Âіäçíÿòі òà îïðàöüîâàíі îêðåìі ìàòåðіàëè çàâ-
äÿêè ìîíòàæó ïîєäíóþòü ó öіëіñíèé êіíîòâіð.

«Поліна і таємниця кіностудії» (фрагмент).

Які таємниці відкрила Поліні кіностудія? На дозвіллі переглянь цей кіно-
фільм та спробуй визначити основну ідею твору. 
Як змінюється актор завдяки гриму й костюму? Поміркуй, як сучасні цифрові тех-
нології допомагають у створенні кіно.

ñ
Ç
ââ
ââ

îî
ïï

ñ

Òâîð÷іñòü õóäîæíèêà ïîòðіáíà äëÿ îôîðìëåííÿ êіíîàôіøі. Âіí ïðîäóìóє
êîìïîçèöіþ, ðîçðîáëÿє äèçàéí øðèôòó. Õóäîæíüî îôîðìëåíі ëіòåðè ñòâî-
ðþþòü íàñòðіé, äîïîìàãàþòü íàëàøòóâàííþ ãëÿäà÷à íà ñïðèéìàííÿ îáðàçó
ùå äî ïðî÷èòàííÿ òåêñòó.

Про що можна дізнатися з кіноафіші? Проаналізуй композицію афіші: поєднання
зображення і тексту. Схарактеризуй шрифти. Які засоби використали художники
для їх увиразнення?  

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòàÎáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Òåêñò íà àôіøàõ і â òèòðàõ ôіëüìó ïèøóòü ñòèñëî, íå âèêîðèñòî âó  þòü

âåëèêó êіëüêіñòü áàðâ. Ëіòåðè ó øðèôòàõ ðіçíÿòüñÿ çà æèðíіñòþ, øèðèíîþ,
ôîðìîþ, íàõèëîì, îêðóãëåííÿì êóòèêіâ ÷è íàÿâíіñòþ çàðóáîê íà êðàÿõ.

Розглянь різні написи слова «кіно». Які емоції викликали шрифти? Схарактеризуй
«мову» ліній (плям).

Придумай цікаві незвичайні літери та створи з них назву улюбленого фільму.

У вільний час за допомогою безкоштовного додатка Google Фото у своєму  гаджеті
створи відео. Для цього вибери фотографії або відео, натисни кнопки «створи»,
«збережи». Дотримуючись вказівок програми, ти можеш додати музику чи відреда-
гувати відео. Розкажи рідним про синтез мистецтв у кіно.

Øðèôò – ãðàôі÷íèé ìàëþíîê ëіòåð, îôîðìëåíèõ çà ñïіëüíèì çàäóìîì.

Зйомка Опрацьоване зображення
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        29. Мистецтво через об’єктив камери
Ìóëüòôіëüìè äóæå ëþáëÿòü і äîðîñëі, і äіòè. Öå 

çàõîïëèâі êàçêè é ôàíòàñòè÷íі іñòîðії ç ìàéáóòíüîãî 
÷è ìèíóëîãî ëþäñòâà, ìàëåíüêі öіêàâі ðîçïîâіäі ç 
æèòòÿ çâè÷àéíèõ äіòåé òà áàãàòî іíøîãî.

М/ф «Лис Микита» (музика Мирослава Скорика). «Як 
козаки наречених визволяли» (фрагмент). «Микита
Кожум’яка» (саундтрек).

Пригадай свої улюблені мультфільми та їх героїв. Як ти думаєш, вони намальовані 
чи створені на комп’ютері? Схарактеризуй музику. Чи знайомі тобі персонажі мульт-
фільмів, що на зображеннях? Якими рисами характеру наділені ці герої? Помір-
куйте та обговоріть у класі, чи потрібні вони сучасній людині.

Öіêàâі ìóëüòèïëіêàöіéíі òâîðè îá’єäíóє ñåðіÿ «Ôàíòàçіÿ». Ïіä ìóçè êó 
âіäîìèõ êîìïîçèòîðіâ â óÿâі õóäîæíèêіâ-ìóëüòèïëіêàòîðіâ ñòóäії Âîëòà 
Äіñíåÿ âèíèêëè ðіçíі êîëüîðè, ôîðìè é ôàíòàñòè÷íі îáðàçè.

М/ф «Фантазія» (1940). Ч. 1. Й. С. Бах. Токата і фуга ре-мінор.

У яких образах та кольорах постав в уяві художників-мультиплікаторів цей твір? 
Пригадай, що таке симфонічний оркестр. Які музичні інструменти ти впізнаєш у 
силуетах мультфільму?

МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ

мальована лялькова 
або пластилінова

комп’ютерна

Робота в групах. Прочитайте текст по черзі. Позмагайтеся на швидкість.

Ïðîãó íêà êіíîñòóäієþ ïîìîæå îçíàéîìèòèñÿ ç ó ìà ï ìóäðîñ-

òÿìè ñòâî ííÿ êіíî. Ìîæíà ïîáà÷èòè ïåòèöії àêòîðіâ, ðîç ã íóòè êіíî-

êâіçèò, áó òàôîðіþ і ìóóóó æі, äіçíàòèñÿ ïðî ñåê òè êëàìè. Âèÿâ єòüñÿ,

ñòâî í  íÿ êіíîôіëüìó – ñêëàäíèé âãèé ø õ, äå æèñåðè, àêòî ðè,

ìóëü   òè  ïëіêàòî ðè òà іíøі õіâöі ïå âòі  ëþ þòü íå àëüíі íòàçії â

êіíîòâîðè.

Пісня «Світ немов кольоровий луг» (музика В. Шаїнського, вірші М. Пляц-
ковського, переклад А. Олєйнікової), додаток, с. 140.

Робота в групах. Виконайте в ансамблі ритмічну послідовність. Придумайте, як 
оригінально можна представити ваш виступ. Оберіть диригента.

Варіант 1

Варіант 2ВаВаааарірірірірірррррр анананананттттт 22222

За бажання на дозвіллі виконай на віртуальному фортепіано 
онлайн цю мелодію. Поімпровізуй і створи фрагмент, якого не 
вистачає.

Світ бар вис тий, ве сел ко вий, різ но, різ но ко льо ро вий.- - - - - - - - - - -

в ми рі й друж бі хо чем жи ти.- - - -уВ ньо-му     ми,  ве   -   се - лі    ді - ти,



120 121

29. Мистецтво через об’єктив камери
іëüìó – âåëè÷åçíà ïðàöÿ âèñîêîêëàñíèõ ïðîôåñіîíà-Ñòâîðåííÿ ìóëüòôі
ëü õóäîæíèêіâ-ìóëüòèïëіêàòîðіâ (àíіìàòîðіâ). Âîíè ëіâ. Âàæëèâîþ є ðîë

ñòâîðþþòü òà «îæèâëþþòü» çîðîâі îáðàçè ìóëüòôіëüìó ÷åðåç ïîñëіäîâíó ñòâîðþþòü òà «îæèâë
çìіíó êàðòèíîê (êàäðіâ). Çà ñåêóíäó çìіíþєòüñÿ âіä 12 äî 30 êàäðіâ. 

1 2

Кадри з м/ф: 1 – «Пригоди Котигорошка та його друзів» (режисер Ярослава
Руденко-Шведова), 2 – «Микита Кожум’яка» (режисер Манук Депоян)

М/ф «Зоотрополіс» (фрагменти).

Äàâàé íà ïðèêëàäі ìóëüòôіëüìó «Çîîòðîïî-
ëіñ» äîñëіäèìî ðîáîòó àíіìàòîðіâ. Ñïî÷àòêó õó-
äîæíèêè âіçóàëіçóþòü ïðîєêò ó ÷îðíî-áіëèõ çà-
ìàëüîâêàõ (1).

Ïîòіì çäіéñíþþòü äèçàéí-ïîøóêè ïåðñîíà-
æіâ òà ìіñöÿ ïîäіé (2). Äàëі íàðîäæóєòüñÿ ÷åð-
íåòêà ôіëüìó – àíіìàòèê (3). Ïіñëÿ çáîðó é êî-
ðåêöії âñіõ êàäðіâ, çâåäåííÿ çâóêіâ íàðîäæóєòüñÿ 
ìóëüòôіëüì. 

Ó ðàçі ñòâîðåííÿ îá’єìíîї ëÿëüêîâîї àíіìàöії 
ôîòîãðàôóєòüñÿ ïîêàäðîâî ñöåíà ç ëÿëüêàìè-àê-
òîðàìè, ïіñëÿ êîæíîãî êàäðó âíîñÿòüñÿ ìіíі-
ìàëüíі çìіíè (íàïðèêëàä, çìіíþєòüñÿ ïîçà 
ëÿëüêè).

Персонаж мультфільму з різних боків 
у 3D-проєкції. 3

ÊіíîãðàìîòàÊіíîãðàìîòà
Âèçíà÷àëüíó ðîëü ó ãàðìîíіéíіé ïîáóäîâі êàäðó âіäіãðàє éîãî êîìïîçè-

öіÿ – âçàєìíå ðîçòàøóâàííÿ åëåìåíòіâ, їõ ïîєäíàííÿ òà âïîðÿäêóâàííÿ â
êàäðі.

Роздивися композиції кадрів з мультфільмів. Визнач у кожному композиційний
центр та виражальні засоби, за допомогою яких упорядковано зображення.

Створіть пластилінову GIF-анімацію на смартфоні (робота у групах).
Сходинками майстерності:
 Зліпіть персонажів конструктивним способом, поєднуючи частини (пласти -
лін) (1).
 Придумайте сюжет та здійсніть пошуки композиційної побудови кадру майбутньої
анімації (2).
 Створіть 10–20 фото зі зміною поз персонажів (3).
 З допомогою учителя/учительки об’єднайте фото в GIF-анімацію.

1

2

Назви види мультфільмів. Поміркуй, чи могла б мультиплікація допомагати тобі у
навчанні. Як саме? На дозвіллі склади десятку своїх найулюбленіших мульт фільмів
та поцікався в інтернеті, як створювали один з них.

1

3

2
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30. Мистецтво видовищ
Ç ðàííüîãî äèòèíñòâà íàñ çàõîïëþє 

ÿñêðàâå, íàïîâíåíå äîáðîòîþ, ðàäіñòþ ìèñòå-
öòâî öèðêó. Öå – çàâæäè âèäîâèùå, äå ïåðå-
ïëåëèñÿ ðіçíі âèäè ìèñòåöòâà é ôіçè÷íà äî-
ñêîíàëіñòü. Îñíîâîþ öèðêîâîãî íîìåðó є 
òðþêè – ñêëàäíі äëÿ âèêîíàííÿ òà çàõîïëèâі 
åôåêòíі äії àðòèñòіâ. Öèðêîâі íîìåðè ñêëàäà-
þòü öіëіñíó ôåєðè÷íó øîó-âèñòàâó, ùî ïîєä-
íóє öèðêîâå ìèñòåöòâî, àêðîáàòèêó, õîðåîãðà-
ôіþ, äðàìàòóðãіþ.

Циркові артисти

Öèðêîâó âèñòàâó çàâæäè ñóïðîâîäæóє ìóçèêà. Ðàçîì ç êëîóíîì âîíà 
«ñìієòüñÿ», ç ïîâіòðÿíèìè ãіìíàñòàìè çëіòàє ó âèñî÷іíü, ïіäêàçóє ñþðïðèçè 
ôàêіðà.

Цирк дю Солей, Національний цирк України (фрагменти).

Юліус Фучик. Марш «Вхід гладіаторів».

Які настрої відтворила музика? Завдяки яким засобам музичної виразності (дина-
міка, тембр тощо)? За бажання уяви себе диригентом і під музику маршу диригуй 
у розмірі 4/4. Які циркові професії тобі відомі?

Öèðê (ëàò. circus) – âèä âèäîâèùíîãî ìèñòåöòâà, çà çàêîíàìè ÿêîãî 
áóäóєòüñÿ ðîçâàæàëüíà âèñòàâà, çàçâè÷àé íà àðåíі ñïåöіàëüíîї áó-
äіâëі (êðóãëîї ôîðìè ç âèñîêèì êóïîëîì).
Øîó – ðîçâàæàëüíèé çàõіä, âèäîâèùå, ùî ïðîâîäèòüñÿ ïåðåä ãëÿäà-
÷àìè àáî â òåëå- , ðàäіî -, іíòåðíåòåôіðі.

ßñêðàâі ìèñòåöüêі âèäîâèùà òà 
øîó-ïðîãðàìè – îçíàêà íàøîãî ÷àñó. 
Öå é ðіçíîìàíіòíі ïðîãðàìè òåëåáà-
÷åííÿ çі ñëіïó÷èìè êîëüîðîìóçè÷íèìè 
òà ñâіòëîâèìè åôåêòàìè, ñâіòëîìóçè÷íі 
ôîíòàíè òà іíñòàëÿöії, ÿñêðàâі êîñòþ-
ìîâàíі ñâÿòà, äå ïîєäíóþòüñÿ â єäèíå 
öіëå ðіçíі âèäè ìèñòåöòâà é íîâіòíі 
òåõíі÷íі äîñÿãíåííÿ.

Шоу барабанщиків (на
вибір).

Наведи приклади музичних шоу-програм сучасного телебачення. Проаналізуй їх
щодо змісту, композиції (драматургії), художнього і технічного рішень. Вислови
своє ставлення.

Хореографічно-світлові шоу. Світло музичний фонтан 
у м. Вінниця. Світлове шоу в м. Брюссель (Бельгія).

Які емоції викликають ці шоу? Що тебе вразило найбільше? Які види мистецтва
поєднано в них? Які художні ефекти (декоративні, світлові тощо) використалиі
творці дійства?

ËІÒÎ ÇÎËÎÒÅ

Ìóçèêà Î ßíóøêåâè÷ âіðøі Ì ßñàêîâîїÌÌÌÌÌÌóóóóóóóóóóóóóçççççççèèèèèèêêêêêêêààààààà ÎÎÎÎÎÎÎ....... ßßßßßßßíííííííóóóóóóóóóóóóóóøøøøøøøêêêêêêêåååååååâââââââèèèèèèè÷÷÷÷÷÷÷,,,,,,,,,,, ââââââііііііðððððððððððððøøøøøøіііііі ÌÌÌÌÌÌ........ ßßßßßßßñññññññàààààààêêêêêêêîîîîîîîâââââââîîîîîîîїїїїїїї

На канікулах зверни увагу, яку музику ти слухаєш, хто її виконує, вона вокальна
чи інструментальна тощо.
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30. Мистецтво видовищ
âі âèäîâèùà ç âèêîðèñòàííÿì ìóçèêè, êîëüîðó, ñâіòëà, ßñêðàâі é çàõîïëèâ
öòâà ñüîãîäåííÿ. Ìàéñòðè ðіçíèõ òâîð÷èõ ïðîôåñіé ðóõіâ – îçíàêà ìèñòå

òâîðÿòü íåçàáóòíі øîó – ñïðàâæíіé ñèíòåç âèäіâ ìèñòåöòâà òà òåõíі÷íèõ òâîðÿòü íåçàáóòíі øîó
äîñÿãíåíü ïðîãðåñó. Íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíі ó ñâіòі íå é ìîâіðíі ñâіòëîâі âі-
äåîïðîєêöіéíі øîó. Çà äîïîìîãîþ íîâіòíіõ òåõíîëîãіé ãðàôіêè, ëàçåðíèõ 
øîó, ãîëîãðàì, ñâіòëîâèõ іíñòàëÿöіé òà ïðîєêöіé ìåäіàìèòöі ïåðåòâîðþþòü 
ðåàëüíіñòü ó êàçêó.

Візуальна 4D-проєкція. Фестиваль світла. Ліон. 2010. Театр, що співає. 

Лазерні шоу та шоу голограм.

Ñó÷àñíèé òåëååôіð íàïîâíåíèé ðіçíîìàíіòíèìè øîó-ïðîãðàìàìè – ìèñ-
òåöüêèìè êîíêóðñàìè, òàëàíò-, òîê-øîó òîùî. Êîæíå ñâÿòî, ôåñòèâàëü, 
êîíöåðò ìàþòü âëàñíèé íåïîâòîðíèé îáðàç. Ñàìå îáðàçíèé çàäóì âèçíà÷àє 
òåìó, çìіñò, âèáіð êîìïîçèöії âèñòàâè, ëîãіêó ïåðåõîäó âіä íîìåðà äî íî-
ìåðà, òåìïîðèòì óñієї äії і, îòæå, – її àòìîñôåðó. Öå âïëèâàє íà çàöіêàâ-
ëåíіñòü íåþ ãëÿäà÷іâ і íà ôіíàíñîâèé óñïіõ øîó.

Поміркуй, чим шоу привертають увагу глядачів. У чому полягає професійна твор-
чість авторських колективів фахівців шоу? 

Ïîïóëÿðíèì ñüîãîäíі є ôðіçëàéò – ìàëþâàííÿ ñâіòëîì, àáî ñòâîðåííÿ
ñâіòëîâèõ ñêóëüïòóð. Îá’єêò, ÿêèé ñâіòèòüñÿ (ëіõòàðèê), ïåðåìіùóєòüñÿ ó
ïðîñòîðі òà ñòâîðþє ëіíії, ùî ñâіòÿòüñÿ â òåìðÿâі. À ïðîöåñ òàêîãî ðóõó
ñâіòëà ôіêñóєòüñÿ ôîòîàïàðàòîì. 

Розглянь зразки та створи ескіз для фрізлайту (воскові олівці та акварельні фарби).
Для цього спочатку намалюй лінійний малюнок восковим олівцем. Потім акваре-
лями вкрий тло, використовуючи кольоровий контраст.

Яке шоу тебе вразило? Що було цікаво? Доведи або спростуй думку «Сучас ні шоу – 
синтез мистецтв». Поясни. Обери кращі свої твори для учнівської виставки.
Поцікався на літніх канікулах, які мистецькі заходи (конкурси, фестивалі, шоу) від-
буваються в Україні.
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ФIНIШ

Гра «Різні види мистецтва»: Потрапивши на кружечок із цифрою, виконай відповідне 
завдання.
1. Розкажи, що ти знаєш про дизайн книги.
2. З якого виду мистецтва я завітав сюди? Розкажи про нього.
3. Проплескай цей ритм у темпі allegro (швидко), 
 а потім adagio (повільно).

4. Мистецтво, що можу творити щодня, – це…
5. Продовж речення. Мені відомі такі різновиди декоративно-ужиткового мистецтва...
6. Схарактеризуй вид театрального мистецтва.
7. Як танець сприяє зміцненню здоров’я? 

6
9

10

СТАРТ
8. Розкажи про зв’язок телебачення і мистецтва.
9. Про що тобі нагадує це зображення? Який вид візуального мистецтва воно 
пред   ставляє?
10. Це ляльковий, музичний чи драматичний театр? Доведи. Наведи приклади «дружби» 
різних видів мистецтва.
11. Чому вважається, що кіномистецтво поєднує в собі різні види мистецтва? Доведи або 
спростуй.
12. Які виражальні засоби цього виду мистецтва тобі відомі?
13. Усі дітлахи обожнюють дивитися… Про що йдеться? Доведи або спростуй це.
14. Проплескай цей ритм на pp, а потім f.ff

11
1213

8

5

14

4

2

Самооцінювання (взаємооцінювання) виконання завдань у грі. Чи впорався / впоралася ти із завданням? 
Я не виконав / не виконала 
жодного завдання

Я виконав / виконала менше 
половини завдань

Я виконав / виконала половину
(і більше половини) завдань

Я впорався / впоралася 
з усіма завданнями
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Словник 
Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî

А капела – спів без супроводу.
Балет – театральна вистава, у якій сюжет розкривається засобами танцю, міміки та 

музики.
Вокальна музика – музика, що виконується голосом.
Динаміка (динамічні відтінки) – сила звучання в музиці.
Лад – узгодженість звуків за висотою. Поширені лади в музиці – мажор (світлий) і 

мінор (затемнений).
Музика – мистецтво організації музичних звуків.
Мюзикл – музичний спектакль.
Опера – театральна вистава, у якій сюжет розкривається через вокальну та інстру-

ментальну музику
Оркестр – великий колектив музикантів. Залежно від складу інструментів оркестри 

бувають духові, струнні, народні тощо.
Партитура – нотний запис твору для хору, оркестру, де кожну партію розписано на 

окремому рядку.
Саундтрек – звукове оформлення фільму, мультфільму або комп’ютерної гри.к
Тембр – забарвлення звука голосу або інструмента. 
Темп – швидкість виконання музики.
Хореографія – постановка танцю, танцювальне мистецтво.
Хормейстер (хоровий майстер) – керівник хору, його диригент.

Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî

Архітектура – вид мистецтва, проєктування і спорудження будівель, комплексів.
Декоративне мистецтво – мистецтво прикрашання архітектурних споруд, предметів 

праці, побуту та одягу.
Декоративно-ужиткове мистецтво – мистецтво виготовлення, а також художнього 

оформлення виробів побутового призначення.
Дизайн – вид діяльності, пов’язаний із проєктуванням та художнім оформленням 

предметного світу (середовища).
Дизайн книги – процес художнього оформлення книжки.
Живопис – вид образотворчого мистецтва, основним виражальним засобом якого є 

колір.
Інтер’єр – архітектурно й художньо оздоблена внутрішня частина будівлі.
Колорит – співвідношення та взаємодія кольорів і відтінків.
Комп’ютерна графіка – вид візуального мистецтва. Її зображення створюють, пере-

творюють, оцифровують, обробляють і поширюють засобами обчислювальної техніки.
Орнамент – візерунок, побудований на ритмічному чергуванні елементів.
Силует – вид графічної техніки, однотонне площинне зображення фігур і пред  метів.
Скульптура – вид образотворчого мистецтва, твори якого об’ємної форми і викону-

ються з твердих або пластичних матеріалів.

Стилізація – узагальнення і спрощення зображувальних предметів за малюнком і
кольором.

Формат – форма поверхні, на якій виконано зображення (аркуш паперу, картон, по-
лотно, дошка тощо).

Шрифт – графічний малюнок літер, оформлених за спільним задумом.

Ñèíòåòè÷íі âèäè ìèñòåöòâ

Кіномистецтво – вид мистецтва, що твориться за допомогою кінозйомки і відтворює
на екрані реальні або спеціально інсценовані події.

Ракурс зйомки – зображення об’єкта з різних точок зору.
Сценографія – мистецтво створення образу вистави за допомогою декорацій, кос-

тюмів, гриму, освітлення.
Театральне мистецтво – мистецтво художнього відображення сюжету за допомогою

сценічної гри акторів перед глядачами.
Телебачення – виробництво аудіовізуальних програм та передач і трансляція їх у

реальному часі чи в записі; засіб масової інформації.
Флешмоб – спланована акція, часто мистецького спрямування, розрахована на ма-

сове виконання, яка несподівано для оточення проводиться в заздалегідь обумовле-
ному місці.

Фотомистецтво – створення технічними засобами зорового образу; фото  графування.
Цирк – вид видовищного мистецтва, за законами якого будується розважальна ви-

става, зазвичай на арені спеціальної будівлі (круглої форми з високим куполом).
 Шоу – розважальний захід, видовище, що проводиться перед глядачами або в теле-,

радіо-, інтернетефірі.

Òåðìіíè, ùî âèêîðèñòîâóþòü 
ó ðіçíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà

Варіації – музична форма; сольний танець у балеті.
Гармонія – співзвуччя, елемент музичної мови; поєднання художніх засобів у

мистецт ві; єдність частин цілого в художньому творі. Графіка – вид образотворчого мис-
тецтва, основними засобами виразності якого є лінія, пляма, тон.

Імпровізація – музикування без попередньої підготовки; виконання актором / актор-
кою ролі з різними доповненнями, змінами; виконання танцювальних рухів, творення
танцю без попередньої підготовки.

Контраст – у музиці: зіставлення, що виражається динамікою (гучно–тихо), темпом
(швидко–повільно), характером музики (веселий–сумний) та ін.; в образотворчому мис-
тецтві: зіставлення протилежних за якостями зображень (велике–мале, світле–темне)
або застосування колірного контрасту.

Ритм – музичний звук певної висоти; відстань між двома сусідніми звуками у звуко-
ряді; основна характеристика кольору (червоний, жовтий, фіолетовий, синьо-зелений).

Штрих – у музиці: спосіб видобування звуків голосом чи на інструменті; в в образо-
творчому мистецтві: короткий рух, коротка лінія, що виконується одним рухом руки.
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НОТНИЙ ДОДАТОК
ÏËÀÍÅÒÀ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ

ACADEMIX

1. Хтось каже, що нема міста чудес,
 Хтось вірить у дива та зліта до небес.
 Та в кожного є рідне місце, куди повертаєшся,
 Куди кличе серце, і там, де навчаєшся.
 Жити, любити, співати, творити,
 Вірити в себе й до мрії летіти.

Приспів:
 Хелов! лови привіти, хай летять по світу куплети,
 Хелов! Ми діти світла, завітай на нашу планету,
 Планету дитинства, планету любові,
 Де на тебе чекають, де з тобою зустрінемось знов.
 Ла……………….

2. Світ музики й краси, світ спорту і знань,
 Всіх у гості запроси, буде весело нам.
 Ми тут навчимося робити свій перший крок,
 І небо засяє світлом нових зірок,
 Що вміють любити, співати, творити,
 Вірити в себе й до мрії летіти.
Приспів.

ÎÉ, ÕÎÄÈÒÜ ÑÎÍ

Українська народна пісня (обробка Олександра Кошиця)

1.Ой, хо дить сон ко ло ві кон, а дрі мо та ко ло пло та.- - - - - - - -
5

Пи та єть ся сон дрі мо ти: "А де бу дем но чу ва ти?"- - - - - - - - -

Ой ходить сон коло вікон,
А дрімота – коло плота.
Питається сон дрімоти:
– А де будем ночувати?

– Де хатонька теплесенька,
Де дитина малесенька, –
Там ми будем ночувати,
Дитиночку колихати.

Ой на кота та воркота,
На дитину та й дрімота,
Котик буде воркотати,
Дитинонька буде спати.
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ÂÅÑÅËІ ÍÎÒÈ

Ìóçèêà і âіðøі І. Òàí÷àêà

По спі ша ють на ро бо ту ко жен день ве се лі но ти у трам ва ї, у так сі:- - - - - - - - - - - -
7

до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Сім вве сел ки ко льо рів, втиж ня сім щас ли вих днів,- - - - - -
13

но ток сім це зна ють всі: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі! І спі ва ють, і тан- - - - - -
20

цю ють, і по ву ли ці кро ку ють!- - - - -

Приспів

2. Дощ чи сніг, чи сонце сяє, 3. З ними друзями ми стали,
 Ноти весело гуляють.  Знову пісню заспівали,
 В парки, сквери вийшли всі:  Нам підспівують усі:
 До, ре, мі, фа, соль, ля, сі.  До, ре, мі, фа, соль, ля, сі!
Приспів.

ÇÅËÅÍÈÉ ÑÂІÒ

Ìóçèêà À. Ìіãàé  Âіðøі Í. Êóëèê
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тив.
Наш зе ле ний світ, криш та- - - - - - -

- -11

ле ві рі ки, ок са мит п'ян ких но чей. Наш зе ле ний світ збе ре- - - - - - - - - -
15

жи по ві ки не для се бе, для ді тей!- - - -

Приспів

 Різний нас веде до щастя шлях.
 Ти поглянь навколо, скрізь неволя,
 Плаче ненька наша, рідна земля.
 Чи почують нерозумні діти
 Наболілий материнський клич?
 Чи загасне день і впаде над світом
 Нескінчена горобина ніч?

Приспів:
 В кого є душа, в кого є сумління,
 В кого серце є живе.
 Світ зелений наш від страшного тління
 Захисти, нехай живе. (2)

ÐІÇÍÎÊÎËÜÎÐÎÂÀ ÃÐÀ

Ìóçèêà Á. Ñàâåëüєâà  Âіðøі Ë. Ðóáàëüñüêîї

Зран ку
зро
ди

бить
виш ся

день
в ві
ве

кон
се

це
лим ко

до
льо
щик

ро
ли

ва
є,

на
як

ша
з від

гра,
ра,

ко
до

льо
щик- - - - - - - - - -

- - - - - - - - -3

ро
ли

ва
є,

на
як

ша
з від

гра,
ра, до

ко
щик
льо

ли
ро

є,
ва

як
на

з від
ша

ра.
гра.

А ле- - -
- - - - -

--
-5

Ти ж ні ко му наш сек рет не ви да вай. ко льо- - - - -- -
8

ро во го лиш скла ти наз би рай, ти при мруж ся і три ра зи по вер- - - - - -- - -
11

нись, по тім о чі від кри вай і по сміх нись.- -- -- -

Приспів

2. Дві звичайні сірі киці 3. Нащо нам скло кольорове,
 Змокли посеред двора. (3)  Розказати всім пора. (3)
 Розфарбує їх швиденько  Кольоровий світ навколо
 Різнокольорова гра. (З)  То казкова наша гра, (3)
 Приспів.  Отака весела гра!
   Приспів.
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ÌÓÇÈÊÀ

Ìóçèêà Ã. Ñòðóâå  Âіðøі І. Іñàêîâîї, ïåðåêëàä Î. Òîðãàëîâà

Хо чу я по ба чить му зи ку, хо чу я по чу ти му зи ку!- - - - - - - - - -
5

Що та ке о та я му зи ка? Роз ка жіть, бла га ю я!- - - - - - - - -
9

Спів пта ши ний це є му зи ка! І крап лин ки це є му зи ка!- - - - - - - - - -
13

Є сво я ве се ла му зи ка у ве се ло го гіл ля!- - - - - - - - -

 Хочу я почути музику,
 Що таке отая музика,
 Розкажіть, благаю я.
 Спів пташиний – це є музика,
 і краплинки – це є музика.
 Є своя весела музика
 У зеленого гілля.

2. Бачиш, лист в повітрі крутиться,
 Тихо крутиться під музику.
 Бачиш, хмарка в небі хмуриться –
 Буде музика дощу.
 Має вітер, має сонечко,
 Мають хмарки, мають дощики,
 Навіть зернятка малесенькі
 Мають музику свою.
 Хочу я побачить музику,
 Хочу я почути музику...

ÕÀÉ ÙÀÑÒÈÒÜ

Ìóçèêà і âіðøі І. Òàðíàâñüêîї

1. Вже метелиця мете дорогу
 І зоря засяє в добрий час,
 Хай до вашого прийде порогу
 Щастя й радість в новорічний час!
Приспів:
 Хай щастить вам у Новому році! |
 Хай збуваються мрії усі!       |
 Новий рік ось уже на порозі,  |
 Ти до себе його запроси!      | (2)

2. Зимне свято хай дзвенить піснями
 І вкриває землю білий сніг,
 Вірні друзі будуть поруч з вами
 І лунає скрізь щасливий сміх!
Приспів.
 Хай щастить! Хай щастить!
 Хай щастить! Хай щастить!

ÄÎÙÎÂІ ÊÐÀÏËІ

Êèòàéñüêà íàðîäíà ïіñíÿ
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ÙÀÑÒß – ÖÅ…!

Ìóçèêà і âіðøі Îêñàíè Ïåðâîâîї-Ðîøêè

Бо щас-тя це: раз це тво я Бать ків щи на, два це у- - - -

ко лі ро ди на, три це, мій дру же, є ти і я!- - - -

Приспів

1. Я давно хочу запитати,
скільки треба усього для щастя,
коли знову шукаєш ти його у собі.
Та проблем усіх не оминути,
головне тільки не забути:
все, що є найдорожчого – у тобі.

2. Мрій із нами відкрила мати,
 щоб у небі, мов птах літати.
 Мрій про те, що здобудеш,
 і про яскраві сни.
 Щастя тут, поруч біля тебе
 в легкій усмішці, вірі у себе.
 Щастя – це коли в світі немає війни.

ËІÑÎÂÀ ØÊÎËÀ

Ìóçèêà і âіðøі Ìèõàéëà Ðîâåíêà

У га ю роз ма ю, де сос на крис ла та,де сос-на, де кві-ти шко ла лі со ва.Там- - - - - - - -- -
5

вчать ся зві ря та хлоп чи ки й дів чат ка, там у чить їх муд ра вчи тель ка Со ва.Жи- - - -- - - - - - - - -9

ра-фа, Жи-ра-фа спи су є Жи ра фа, до дош ки тря суть ся зай чи ки і ти. А- - - -- - - - - -13

Вов чик з ро гат ки в Ос ли ка пот ра пив,ма лий Кро ко диль чик слі зонь ку пус тив.- - - - - -- - - - - - - -

Приспів

Приспів:
Бо щастя – це ..
Раз – це твоя Батьківщина.
Два – це у колі родина.
Три – це, мій друже, є ти і я!
А тепер разом з нами... (повтор)

2. А ось на перерву вибігли зайчата,
 За ними погналась школа лісова.
 І скачуть звірятка, хлопчики й дівчатка, 
 Нервує на гілці вчителька Сова.
 Приспів.

ÌÅËÎÄІß ÄÎÁÐÀ

Ìóçèêà і âіðøі Íàòàëії Ìàé
3

Ско тить ся зір ка

3

на не бо схи лі. В тра вах ви со ких во на за блу ка є.- - - - - - - - - - - -
3

В сер ці оз веть ся клю чем жу рав ли ним див на ме ло ді я рід но го кра ю.- - - - - - - - - - - - - -

І ле тить по сві ту лю дям всім на ра дість ця ме ло ді я доб- - - - - - - -

ра! Від чи няй те вік на, від чи няй те две рі, статьдоб рі ши ми по ра!- - - - - - - - - - - -

Приспів

Приспів:
І летить по світу
Людям всім на радість
Ця мелодія добра!
Відчиняйте вікна,
Відчиняйте двері,
Стать добрішими пора! 

2. Стала росою чиста водиця,
 Сонячним променем небо зітхає,
 Зірка упала з неба в криницю
 Дивною піснею рідного краю!

Приспів (4)
Пора!.. Пора!..

3. Прийде стежками щастя до тебе,
 Знову у серці весна забуяє,
 І загориться зіркою в небі
 Дивна мелодія рідного краю!

3. У гаю-розмаю дзвоник не вщухає,
 Сідають звірята вчитися читать,
 А Лиска хитрує, вчительку прохає,
 Щоби відпустила зубчик лікувать.
 Приспів.
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ËІÒÀÊ 

Ìóçèêà і âіðøі Äіàíè Ïòàøèíñüêîї

2. Душу спогад-промінчик зігріє
 У блакиті бездонного неба.
 Мій багаж – лиш надія і мрії,
 І мені більш нічого не треба. 
 Приспів.

Ó ÂÈØÍÅÂÎÌÓ ÑÀÄÎ×ÊÓ

Ìóçèêà Âàñèëÿ Âåðõîâèíöÿ, âіðøі Ëåîíіäà Ãëіáîâà

У виш не во му са доч ку під вер бо ю в хо-ло-доч-ку щоб ли хо прог-нать ей!- - - - - - - -

Щоб ли хо прог нать. Щоб у сіх роз ве се ли ти, за хо ди лись на ші кві ти- - - - - - - - - - - -

грать і тан цю вать ей! Грать і тан цю вать.- - - -

3. Щось веселе наспівує вітер,
 Мій літак в небесах, наче птиця,
 Я лечу до прекрасного літа,
 І байдуже, що це тільки сниться.
 Приспів.

2. Не було б таких новинок,
 Та хрещатенький барвінок
 Усіх здивував, гей!
 Усіх здивував.
 Він фіалочку блакитну –
 Ніжну квіточку тендітну –
 До танцю узяв, гей!
 До танцю узяв.

3. Посередині в таночку
 У зеленому віночку
 Танцює будяк, гей!
 Танцює будяк.
 Тут подружки і сусідки,
 І квасолі, і нагідки,
 А між ними мак, гей!
 А між ними мак.

ÊÐÎÊ ÄÎ ÇІÐÎÊ

Ìóçèêà Á. Ìåéí  Âіðøі À. Âåðõîâà, Ë. Íіêîëåíêî

Приспів:
 А в небі сонце світить!  |
 Які веселі діти!         |
 Сміливіше крок за кроком |
 Крокуєм до зірок!        | (2)

2. Нехай летить наша пісня по світу,
 Нехай не буде у світі війни!
 Піснями діти врятують планету,
 Талановиті всі діти землі!
Приспів.

4. Наче справжнії музики,
 Грають півні та індики,
 Деренчить гусак, гей!
 Деренчить гусак.
 Де взялись чижі й синиці,
 Прищебечують музиці,
 Ще пристав і шпак, гей!
 Ще пристав і шпак.

5. Всі співають і радіють,
 Всі танцюють, як уміють,
 Аж гуде байрак, гей!
 Аж гуде байрак.
 Будяк скаче, не вгаває,
 Підморгне і примовляє:
 «Отак, квіти, так, гей!
 Отак, квіти, так, гей!»

3. Співайте разом з нами
 Цю пісню тата й мами!
 Хай пісня ця лунає,
 До сонця доліта!
Приспів.

4. Співайте разом з нами
 Цю пісню тата й мами!
 Хай пісня ця лунає,
 До сонця доліта!
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ÑÂІÒ ÍÅÌÎÂ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ËÓÃ

Ìóçèêà Â. Øàїíñüêîãî, âіðøі Ì. Ïëÿöêîâñüêîãî,
ïåðåêëàä À. Îëєéíіêîâîї

Вітерхмаринки у не бі не се там, там, там. Дружба в жит-ті зна-до бить ся у сім- - - - - - - -

нам, нам, нам! Світ не мов ко льо ро вий луг, ко ли по руч з то бо ю друг! На че- - - - - - -- -

со няч на вся зем ля, іц-на друж ба на все жит тя!- - --

Приспів

2. Музика друзів збирає усіх 3. Друг допоможе і буде завжди
 В круг, в круг, в круг!  Рад, рад, рад!
 День буде сонячним поруч,  З другом і труднощі легше
 Коли друг, друг, друг!  Пройти так, так, так!
Приспів. Приспів.

ËІÒÎ ÇÎËÎÒÅ

Ìóçèêà Î. ßíóøêåâè÷, âіðøі Ì. ßñàêîâîї

2. Розсипає літо срібні роси,
 Заплітає літо квіти в коси.
 Пахощі суниці, грози і зірниці,
 Ось воно яке – літо золоте...

Приспів.

3. Задрімало літо на покосах,
 Засмалило сонцем ноги босі.
 Скупане в любистку росяне намисто.
 Ось воно яке – літо золоте...
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