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Юний друже!
Я запрошую тебе до подорожі в Країну музичних жанрів. За допо-

могою цього зошита ти зможеш удосконалити свої знання з вокаль-
них та інструментальних жанрів музики, які входять до великої ен-
циклопедії світового мистецтва, та спробувати виконати нескладні 
завдання у власній «творчій майстерні». Я пропоную тобі перевірити 
свої виконавські здібності у вокальній майстерності та під час про-
слуховування музичних творів. Твої творчі музичні проекти, пода-
ні в кожному уроці, будуть сприяти удосконаленню дослідницьких 
умінь. Якщо бажаєш, створюй зі своїми однолітками власні фоноте-
ки та пиши сценарії для шкільних митецьких свят, розвивай уміння 
звукорежисера та сценариста.

Мандруймо до нових відкриттів разом! 
Бажаю тобі успіхів у навчанні та спілкуванні з жан-

рами МУЗИКИ.

Разом з тобою виконувати цікаві завдання у Країні 
музичного мистецтва будуть твої знайомі друзі — хлоп-
чик Богдан та дівчинка Христина.

Вони вже готові до праці. А ти? Позмагаймося?
Автор

Умовні позначення

Слухаємо музику 

Виконуємо пісні 

Творча майстерня 

Спробуй виконати

Створюємо музичний проект 

Перевір свої знання з теми 
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          ТЕМА I. 
             ЖАНРИ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ

        Жанрова паЛітра  
          мУзичноГо мистецтва

слухаємо музику:	 Е.	 Ґріґ.	 Концерт	 для	 фортепіано	 з	 орке-
стром	(ля-мінор).	I	ч.

послухай	музичний	твір	та	визнач	характер	музики.	підкресли	
слова,	 які,	 на	 твою	думку,	найповніше	розкривають	характер	
концерту.	

Святковий, тріумфальний, радісний, чіткий, спритний, блискучий, 
танцювальний, сумний, жалібний, скорботний, похмурий, грубий, 
злий, важкий, сердитий, схвильований, стрімкий, ніжний, ласкавий, 
задумливий, мрійливий, чарівний, обережний, променистий, осяйний, 
жартівливий, оптимістичний, переможний, чудовий.

перевір свої знання	 з теми	 «Жанрова	 палітра	 музичного	
мистецтва».

пригадай	палітру	музичних	жанрів	та	їхні	основні	різновиди.	
Заповни	таблицю,	дописавши	різновиди	жанрів.	До	кожного	з	
них	наведи	приклади	музичних	творів,	які	ти	знаєш.	

розучуємо пісню «Шкільний	 корабель»	 (сл.	 К.	 Ібряєва,		
муз.	Г.	Струве).	

мУзичні Жанри

воКаЛьні інстрУментаЛьні
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етюД У мУзиці

слухаємо музику: О.	 Скрябін.	 Етюд	№12	 «Революційний»;		
Ф.	Бурґмюллер.	«Арабески»	(етюд).

Впиши	 потрібні	 літери	 в	 порожні	 клітинки.	 Тоді	 прочитаєш	
слова,	пов’язані	з	музичним	жанром,	що	вивчався	на	уроці.	

е Д

Ж р

с н

а и

перевір свої знання з теми «Етюд	у	музиці».

В	яких	видах	мистецтва	використовується	жанр	етюду?	постав	
біля	нього	позначку	

		  	
.	

		 	
Музика					

						
 
			
Література						

			
 		Живопис							

		 	Скульптура
				
 
		
Архітектура			

					
 	Фото			

		 	
Балет				

										
 
	
Кіно																				

		
 	Музика																							

		 	
Графіка	

виконуємо пісню «Хлоп’ята	 і	 дівчатка»	 (сл.	 І.	 Діка,		
муз.	А.	Островського).
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Склади	з	поданих	слів	вірш,	який	можна	присвятити	жанру	му-
зичного	мистецтва,	що	вивчався	на	уроці.	

Він віртуозний, не граціозний, грає, лунає, учнів навчає, різ-
ним буває, музичний, технічний, сольний, практичний.

Твій	вірш:	_________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

музичний проект  «етюди митців»

Мета: навчитися	робити	власні	етюди	в	різних	видах	мисте-
цтва.

Очікуваний результат:	конкурс	на	найкращий	етюд.

План створення:

пригадай,	в	яких	видах	мистецтва	існує	жанр	етюду.	Чи	хочеш	
створити	власний	етюд	та	взяти	участь	у	конкурсі	на	найкра-
щий	твір?	Тоді	за	справу!

1.	 Створи	власний	етюд,	обравши	якийсь	із	пропонованих	ва-
ріантів:	фотоетюд	з	картин	природи	виконай	за	допомогою	
фотоапарата	або	мобільного	телефону,	живописний	етюд	—	
на	 аркуші	 паперу	 аквареллю	 або	 олівцем,	 театральний	 та	
балетний	—	зніми	на	відео,	літературний	—	запиши	в	зоши-
ті,	а	музичний	етюд	—	запиши	на	диктофон.

2.	 Влаштуйте	на	уроці	конкурс	на	найкращий	етюд,	розробив-
ши	критерії	оцінювання:	якість	виконання,	зміст,	творчість,	
оригінальність,	оформлення	тощо.	Оберіть	журі.

3.	 після	цього	конкурсу	влаштуйте	з	друзями	виставку	етюдів	
класу.

УроК 22
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	 Край	незнайомого	присілка
	 На	безіменній	висоті...		 	 Двічі

2.	 Ракета	падала,	світила,
	 Вогонь,	як	зірка,	догоряв...
	 Кого	в	бою	тім	не	скосило	—
	 Назавжди	все	запам’ятав.
	 Вік	не	забуде,	не	забуде
	 Атаки	лютії	оті
	 Край	незнайомого	присілка
	 На	безіменній	висоті...	 	 Двічі

3.	 Над	нами	«мессери»	кружляли,
	 І	ворог	злішав	з	кожним	днем...
	 Та	ще	міцніше	ми	єднались
	 під	перехресним	артвогнем.
	 І	як	би	важко	не	бувало,
	 Ти	в	мрії	вірив	золоті
	 Край	незнайомого	присілка
	 На	безіменній	висоті...	 	 Двічі

4.	 У	снах	я	бачу	вас,	солдати,
	 З	ким	на	фронтах	пройшов	війну,
	 Землянку	нашу	в	три	накати,
	 Над	нею	—	звуглену	сосну.
	 Неначе	знову	разом	з	вами
	 У	тій	задимленій	путі
	 Край	незнайомого	присілка
	 На	безіменній	висоті...	 	 Двічі

пісня про УКраїнУ

слова і музика Н. май
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1.	 Засміється	небо	сонячним	розмаєм,
	 І	нап’ється	сонця	у	саду	калина,
	 І	духмяні	трави	росами	заграють,
	 Й	заспіває	серце	пісню	про	Вкраїну!

	 	 												Приспів:
Хай	воно	розкаже	світу
про	ранковую	зорю,
про	волошки	синьоокі	у	гаю,
про	сорочку-вишиванку,
Що	неначе	оберіг,
Й	соловейка,	що	до	ранку
Наспіватися	не	міг!

2.	 І	нехай	не	згасне	зіронька	ранкова,
	 Хай	твоєї	долі	вдача	не	покине,	—
	 Будь	благословенна,	земле	калинова,
	 Найдорожча	в	світі,	рідна	Україно!

	 	 										 Приспів:
Ти	одна	розкажеш	світу
про	ранковую	зорю,
про	волошки	синьоокі	у	гаю,
про	сорочку-вишиванку,
Що	неначе	оберіг,
Й	соловейка,	що	до	ранку
Наспіватися	не	міг!
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