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Юний друже!

Цей посібник допоможе тобі відкрити в музиці жи-
вотворне джерело людських почуттів і переживань, 
сприятиме розвитку художньо-творчих здібностей, 
навчить розуміти та аналізувати музичні твори.

Державний Гімн україни 

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

навчальні теми

— Основні властивості музики: пісенність, танцю-
вальність, маршовість (I семестр).

— Музична інтонація (I семестр).
— Розвиток музики (II семестр).
— Музична форма (II семестр).
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Розділ І
основнІ властивостІ музиКи:  
пІсеннІсть, танцЮвальнІсть,  

маРшовІсть
Урок 1 

нова зустРІч у КРаїнІ музиКи

слухання музики. 
Російський композитор Родіон Щедрін. «ніч», «золоті 

рибки», «цар Горох» фрагменти з балету «Горбоконик».

1. Яким властивостям музики відповідають ці твори? 
Знайдіть відповідність.

 «Ніч»     маршовість

 «Золоті рибки»   пісенність

 «Цар Горох»   танцювальність

2. Який характер музики, що змальовує царя Гороха?

  пригнічений   рішучий  веселий

3. Які почуття викликає музика, що характеризує ніч?

  смуток      радість  спокій

4. Якими музика зображає золотих рибок?

  повільними   грайливими

Пригадайте, як записують тривалість звуків, і виконайте 
ритмічну вправу.

I I П I  П П П I  I П I I  П П I I  I I П I  П П П I
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Розучування пісні.

засмутилось кошеня

Музика І. Кириліної,  слова П. Воронька

1. Засмутилось кошеня —
треба в школу йти щодня.
І прикинулося вмить,
що у нього хвіст болить.
Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой!
Що у нього хвіст болить.

2. Довго думав баранець.
І промовив, як мудрець:
— Це хвороба не проста,
треба різати хвоста.
Ой, ой, ой! Ой, ой, ой! Ой, ой, ой!
Треба різати хвоста.

3. Кошеня кричить: — Ніколи!
Краще я піду до школи.
Ай, ай, ай! Ай, ай, ай! Ай, ай, ай!
Краще я піду до школи.

Про що розповідає пісня? Який її характер?

 танцювальний  маршовий  пісенний

Російський композитор, піаніст. Образ-
ний зміст його музики багатогранний. 
Йому близькі героїка, драматизм, лірика 
і тонке відчуття гумору.

Родіон Щедрін (нар. 1932)

пісенність, танцювальність, маршовість — най-
важливіші властивості музики, що створені піснею, 
маршем, танцем.
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Урок 2

таємницІ пІсенної музиКи

слухання музики.
Український композитор Микола Дремлюга. «лірична 

пісня».
1. Чому композитор назвав свій музичний твір піснею?
2. Що є головним виразником у цьому творі?

  мелодія  ритм  темп  тембр

мелодія — це головний засіб виразності музики, 
який допомагає створити музичний образ. Саме 
мелодія вбирає в себе всі засоби виразності: лад, 
ритм, темп, висоту, тривалість звуків та гучність.

3. Які риси притаманні цій музиці?

  танцювальні   маршові   пісенні

4. На якому музичному інструменті виконується музич-
ний твір?

         

5. Чи з однаковою силою гучності звучить мелодія 
пісні?

   так  ні  

Український композитор. Писав сим-
фонічну музику, концерти для різних ін-
струментів, вокальні цикли, хорові тво-
ри, пісні для дітей.

Микола Дремлюга (1917–1998)
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Розучіть поспівку.

Довгі та короткі звуки у поспівці складають ліричні фра-
зи та речення, а між ними є короткі зупинки    — це паузи.

виконання пісні «Засмутилось кошеня».

Щоби пісня звучала виразно й співуче, її потрібно вико-
нувати легким, округлим звуком. Дихання беріть активно й 
швидко перед початком кожної фрази.

запам’ятайте! Ваш спів має бути виразним і кра-
сивим, нести радість і задоволення вам і вашим 
слухачам, а тому співайте так, щоб ви чули своїх 
товаришів, не виділяйтесь із загального хору.

Z
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Урок 3

таємницІ пІсенної музиКи  
(продовження)

слухання музики.
Російський композитор 

Пе т ро Чайковський. «Барка-
рола»*.

1. Які ваші враження від 
прослуханої музики?

2. Що є головним вираз-
ником у цьому творі?

  ритм   мелодія

3. Виберіть слова, які характеризують мелодію твору.

  сумна   весела   спокійна 

  енергійна  похмура  бадьора

4. Які риси властиві цьому твору?

  маршовість  танцювальність  пісенність

пісенність — це музика, пронизана співучістю, пі-
сенною мелодійністю, але не обов’язково призна-
чена для співу.

Російський композитор. Основопо-
ложник російського балету. Писав опери 
(«Євгеній Онєгін» та інші), балети «Лебе-
дине озеро», «Спляча красуня», «Лускун-
чик», симфонії, концерти та інші твори.

Петро Чайковський  (1840–1893)

* Баркарола — пісня човняра. (Барк — човен).
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Розучування пісні.

шпачок прощається

Музика Т. Попатенко,  слова М. Івенсен

1. Осінь. Дощик сіється.
Клен весь пожовтів,
а шпачок на гілочці
пісеньку завів.

  Приспів:
Гілка ледь гойдається, 
дощик не кінчається, 
з нами шпак старесенький 
до весни прощається. 

2. В путь-доріжку дальнюю
треба відлітать.
Пісеньку прощальную
як не заспівать?

  Приспів.

3. Де ясні веселі дні,
сонце золоте?
Сумно над шпаківнею
пісню шпак веде.
  Приспів.

1. Покажіть рукою рух мелодії пісні.

2. Які почуття викликає пісня?

  радість  смуток

3. Риси якого жанру має цей ритмічний рисунок?

  I П I I  I I I    I П I I  I П I  
 

 танцювального  пісенного 

 маршового

Z Z
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Жанна Колодуб (нар. 1930)

Урок 4

таємницІ танцЮвальної музиКи

слухання музики.
а) Український композитор Жанна Колодуб. «Гуцуль-

ський танець».
б) Симфонія невідомого автора «Козачок» (фінал).

1. Що спільного між танцем і симфонією?

  мелодія  ритм  характер

2. Який настрій створює музика козачка?

  урочистий  похмурий  веселий

3. Чи знайомі вам музичні інструменти, що виконують 
фінальну частину симфонії? Назвіть їх.

 

4. Яких якостей набув український народний танець «Ко-
зачок» у симфонії?

  пісенності  танцювальності  маршовості

5. Які ще народні танці ви знаєте?

Український композитор, піаністка. 
Створила дитячі балети «Снігова короле-
ва», «Дюймовочка», музичні комедії, сим-
фонічні твори, концерти, пісні, музику до 
театральних вистав та кінофільмів.

танцювальність — це музика, пройнята танцю-
вальними ритмами, але не обов’язково під неї тан-
цювати.
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Музика може виражати характер і створювати певний 
настрій. Все це автор музики передає за допомогою зву-
ків, які записує значками, що звуться нотами. 

6. Що записують нотами?

  висоту звуків  тривалість звуків 

  гучність    тембр
У цій поспівці висота звуків змінюється?

виконання пісні «Шпачок прощається».

Подумайте, як треба виконувати пісню, щоб передати її 
журливий характер.

Виберіть потрібне:

     бадьора   

 мелодія    наспівна 

     грайлива   

     поривчастий

 Ритм   збуджений

     рівномірний

 темп    швидкий 

     помірний   

 Динаміка   наростаюча

     помірна
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Урок 5

таємницІ танцЮвальної музиКи  
(продовження)

слухання музики. 
Російський композитор Михайло Глінка. «арагон-

ська* хота**».

1. Який характер цього твору?

2. Які почуття викликає музика?

3. Якими засобами виразності передано характер танцю?

  мелодією    ритмом  зміною ладу

  темпом     технікою виконання

4. Це музичний твір якого характеру?

  маршового  мелодійно-пісенного 

  танцювального 

5. В якому темпі виконується танець?

  помірному  швидкому  повільному

6. Яка роль танцювальної музики в житті людини?

Російський композитор, основополож-
ник російської класичної музики. Написав 
опери «Іван Сусанін» та «Руслан і Люд-
мила», симфонічні п'єси, інструментальні 
ансамблі, фортепіанні твори та пісні.

* Арагона — місцевість в Іспанії.

** Хота — народний іспанський танець.

Михайло Глінка (1804-1857)
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Розучування пісні.

ой на горі жита много

Українська народна пісня

1. Ой на горі жита много,
йой, йой, йой, йой, йой!
Половина зеленого.
Гой-я, гой, гой-я, гой, гой-я, гой!

2. Ішли дівки його жати,
йой, йой, йой, йой, йой!
Та забули серпи взяти.
Гой-я, гой, гой-я, гой, гой-я, гой!

3. Серпи взяли, хліб забули,
йой, йой, йой, йой, йой!
Такі тії женці були.
Гой-я, гой, гой-я, гой, гой-я, гой!

4. Коли б його хлопці жали,
йой, йой, йой, йой, йой!
Вони б йому ради дали.
Гой-я, гой, гой-я, гой, гой-я, гой!

Про що розповідає пісня?
Яка вона за характером?

запам'ятайте!

Високої майстерності хорового співу можна досяг-
ти лише тоді, коли ви плануєте техніку виконання 
пісень. Пісня принесе радість вам і слухачам у тому 
випадку, коли вона буде виконана мелодично, рит-
мічно і динамічно правильно.
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Урок 6

таємницІ маРшової музиКи

слухання музики.
 а) Австрійський композитор Франц 

Шуберт. «військовий марш».

1. Що є головним виразником маршу?

  мелодія  слова

  ритм   виконавець

  темп   стукіт барабана

  тембр музичних інструментів

Ритм — це чергування звуків різної тривалості, які 
впливають на характер мелодії.

 б) Німецький композитор Людвіг ван Бетховен.
симфонія № 5 (ІІІ частина).

2. Яких якостей набула музика маршу в цьому творі?

  пісенності  танцювальності  маршовості

3. Які із зображених музичних інструментів не задіяні у 
симфонії?

маршовість — це одна з основних властивостей 
музики, насиченої маршовими ритмами, під яку не 
обов’язково крокувати.
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Німецький ком позитор, класик світо-
вого музичного мис  тецтва. Його твор-
чість пронизана глибоким ідейним зміс-
том, насичена великим драматизмом та 
вражаючою емоційною силою.

На відміну від тривалості звуків, які можна записати рит-
мічними знаками на будь-якій лінійці чи без неї, висоту 
кожного звуку записують на лінійках, які називають нот-
ним станом, або нотоносцем. 

Із таких звуків складається мелодія.

виконання пісні «Ой на горі жита много».

Уважно вслухайтесь у ме-
лодію пісні та зверніть ува-
гу на її незвичну побудову, 
яка закінчується вигуками на 
змінних за висотою звуках. 
Ну, а як її виконувати — при-
думайте самі.

Людвіг ван Бетховен (1770-1827)
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Урок 7

маРшово-танцЮвальнІ Риси в музицІ

слухання музики.
Французький композитор Жорж Бізе. 

увертюра до опери «Кармен».

1. Який настрій створює музика твору?

  тривожний  урочистий 

  святковий

2. На які живописні образи надихає вас 
така музика?

3. За якими ознаками ви визначили, що 
цей твір має елементи маршовості?

  за темпом  за мелодією 

  за ритмічною побудовою 

4. Цей твір є яскравим прикладом поєднання танцю-
вальної та маршової музики.

увертюра — інструментальний вступ до театраль-
ної вистави з музикою (опери чи балету, оперети, 
кінофільму тощо). 

Французький композитор, диригент і 
піаніст. Основне місце в творчості ком-
позитора займають опери. Бізе ввів в 
оперу народні іспанські елементи, на 
фоні яких і розгортаються події опери 
«Кармен».

Жорж Бізе (1838-1875)
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Виконайте вокально-ритмічну вправу, яка записана на 
нотному стані. Зверніть увагу на рух мелодії і знак      .

Розучування пісні. 

Будем козаками

Слова та музика А. Загрудного
1. Ми, веселі і завзяті

діти України,
дуже любимо співати
пісню солов’їну.

       Приспів:
Гей! Хто любить
наш козацький край,
з нами пісню
дзвінко заспівай!

2. Ми кохаємося гідно 
в українській мові.
Розцвітай, наш краю рідний,
квітами любові.

      Приспів.

3. Не сумуйте, гори й ріки,
не журіться, мами:
коли виростем великі —
будем козаками!

       Приспів. 

Якими засобами виразності автор передав зміст вірша?

 швидким темпом  маршовим ритмом 

 танцювальною мелодією
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Урок 8

зустРІч музичних жанРІв
Урок узагальнення знань

слухання музики.
Польський композитор Фридерик Шопен:
а) прелюдія № 7;
б) прелюдія № 20.

1) Який із цих творів має танцювальну властивість?

   а)   б)

2) В якій з прелюдій поєднується маршовість з пісенністю?

   а)   б)

3) Пригадайте музичні твори, які ви слухали протягом 
вивчення теми. У чому їхня відмінність? Які властивості му-
зики їх об’єднують?

пісенність, танцювальність, маршовість — це осно-
вні властивості музики, що саме робить її доступною усім 
слухачам. 

Виконайте ритмічну вправу.
5) Як її потрібно виконати?

  I I П I      I П I   I    I I     П   I I 
 

    I    I   П      I   I П   I       П   I 

 однією групою учнів   двома групами учнів

запам’ятайте! пісня, танець, марш — основні 
жанри музики, на які опираються професійні ком-
позитори та музиканти при створенні хорових, ін-
струментальних та оркестрових творів.

Z

Z Z Z Z Z ZZ

Z Z



4
4

4
4
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Розділ II
музична ІнтонацІя

Урок 9 

знайомство з феєЮ ІнтонацІєЮ

У музиці, як і в мові, спостерігається посилення та посла-
блення звучання мелодії, наголоси, акценти та паузи. Так 
виникає музична інтонація, яка разом з іншими елементами 
музичної виразності створює певний характер твору.

слухання музики.
Російський композитор Сергій Про ко-

ф’єв. «Базіка».

1. Якою зобразив композитор малень-
ку дівчинку?

  розсудливою  стриманою 

  балакучою   мовчазною

2. Чи змінювався темп під час виконання?

  ні     так

3. Як ви гадаєте, чому автор так назвав свій твір?

  тому, що йому сподобалась назва вірша, яку          
     написала поетеса Агнія Барто

  тому, що йому хотілося за допомогою різних еле- 
      ментів музичної мови створити такий самий образ     
     у музиці.

У цьому творі композитор наблизив музику до мовних 
інтонацій. Жартівливі скоромовки розкривають характер 
дівчинки і характеризують її як Базіку.

Розгадайте ребуси.

  -лина           -диска      

  -лоня            -мінь
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Розучування пісні. 

співучий колобок
Музика В. Поповича, слова В. Кленца

1. У неділю в час обіду
вибіг з хати колобок.
І від баби, і від діда
втік швиденько у лісок.
І почав він там співати
про засік, в якім бував.
Слухав заєнько вухатий
і собі теж заспівав.  (Двічі)

           Приспів:
Співучий колобочку,
у тебе справжній хист,
співучий колобочку,
ти вроджений артист.
Співучий колобочку,
нікуди не тікай.
Співучий колобочку,
співай, співай, співай!

2. На зеленому горбочку 
той концерт почула я
і сказала колобочку:
— В тебе голос солов’я!
Не біжи в зелені шати,
не котись в далеку даль,
бо запрошуєм співати
ми тебе на фестиваль! (Двічі)

 Приспів.

Які ноти використано в поданій нижче поспівці?
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