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  Юний друже!
Цьогоріч ми з тобою помандруємо у світ тра-

дицій та новаторства в музичному мистецтві. 
На сторінках цього підручника на тебе чека-
ють зустрічі з музичною культурою рідного 
краю, музичними аранжуваннями й обробками 
творів.  

Відкриттям цього року стане знайомство 
з новими музичними явищами: джазовою та 
рок-музикою, популярними піснями різних народів. Уперше для тебе 
звучатимуть цікаві композиції в сучасних різноманітних стилях. До 
себе в гості нас запросить музика театру і кіно, відчинить двері елек-
тронна музика. Ти матимеш нагоду вдосконалити свою виконавську 
майстерність, вивчаючи нові пісні. Зацікавлять тебе твори в обробках 
українських та зарубіжних композиторів. 

З тобою знову будуть мої друзі — український хлопчик Богдан та 
його подруга Христинка, яка мешкає в одній із країн Європи. Вони 
теж навчаються у сьомому класі та прагнуть пізнати багато нового 
в світі музичних традицій і новаторства.

Цей підручник допоможе тобі не тільки засво-
ювати навчальний матеріал на уроках, а й са-
мостійно працювати над темами, які найбільше 
сподобалися, а також готувати цікаві мистецькі 
проекти. 

Бажаю тобі приємних зустрічей із мистецтвом! 

       Автор



 Послухай музику

 заспівай пісню

  Мелодія пісні

 виконання пісні

   сходинки  
                           пізнання

 Я про це знаю

 Підсумовуємо  
        вивчене

 спробуй  
        виконати

 запам’ятай 

  виконай  
         удома

Умовні  
позначення



мУзичне миСТеЦТво:  
ДіаЛоГ ТРаДиЦіЙ  

і новаТоРСТва

Музичне МистецтВо  
у нашоМу житті 

ноВаторстВо  
В МузичноМу МистецтВі 
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Привіт, мій друже! Запрошую тебе у світ традицій і новаторства 
в музичному мистецтві. Сьогодні ми вестимемо бесіду про музичну 
культуру рідного краю. 

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

Рідний край — місце, де ти народився і живеш серед людей, 
у яких є багато спільного. 

Усе, що тебе оточує упродовж життя та пов’язане з мис-
тецтвом, і є культурою твого краю. У кожному регіоні нашої 
Батьківщини — своя історія і власні традиції, та все ж ми єдині 
у своєму прагненні до прекрасного.

Музична культура рідного краю — це система 
досягнень у сфері музичної творчості, виконавства 
та освіти, а також рівень освіченості людей краю в 
галузі музичного краєзнавства.

Спробуй створити скарбничку музичної культури свого рід-
ного краю за зразком.

Привіт, Христинко! Я можу довго розповідати 
про культуру та музику краю, в якому живу. 
Композитори часто у музиці відтворюють 
мелодії своєї Батьківщини. Ось послухай твір 
Л. Ревуцького — пересилаю тобі його!

мУзична 
кУЛьТУРа РіДноГо кРаÞ

Вітаю тебе, Богдане! Новий навчальний рік від-
криває нам нові обрії в мистецтві. А що ти зна-
єш про музичну культуру свого краю? 
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Музична краєзнавча 
скарбничка 

композитори рідного краю
(регіональні відділення  
спілки композиторів) 

виконавці: 
вокалісти, інструменталісти,  

 музичні гурти, фольклорні ансамблі, 
оркестри

Музичні твори: 
вокальні, інструментальні,  

хорові, оркестрові, 
композитор сь кі обробки  

народних творів, аран жування

Майстри  
музичних інструментів

Музичні традиції: 
свята, обряди, фестивалі, конкурси

Музичні заклади: 
філармонії, музичні театри  

(опери і балету, оперети), клуби,  
навчальні заклади (музичні школи, 

музичні гуртки та колективи  
позашкілля та шкіл, училища,  
консерваторії, академії), музеї,  

музичні бібліотеки 

Композитори завжди цікавилися музичною культурою сво-
го  народу. Так, в епоху романтизму інтерес до народної твор-
чості став поштовхом до виникнення нових композиторських 
шкіл. У середині XIX століття утворилися національні школи: 
польської музики (Ф. Шопен, С. монюшко), чеської (Б. Смета-
на, А. Дворжак), угорської (Ф. Ліст), а пізніше, до кінця XIX 
століття, у дусі романтизму були створені національні школи 
в Норвегії (Е. Ґріґ), Іспанії (І. Альбеніс), Фінляндії (Я. Сібелі-
ус), Україні (м. Лисенко).

музична культура рідного краю мала великий вплив на 
творчість українського композитора Л. ревуцького. 

З його іменем пов’язана ціла епоха розвитку української ака-
демічної музики, Л. Ревуцький є також основоположником укра-
їнської музичної школи. У творчості композитора нерозривно 
поєднані музичний фольклор рідного краю, традиції  професій-
ної української музики та індивідуальне композиторське бачен-
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ня. Його творам притаманні життєрадісність, ліризм, широта  
і багатство емоцій. Спадщина композитора утворює своєрідний 
світ національної музики, для якого характерна краса гармонії 
та мелодії народних ліричних пісень і дум.

У симфонії №2 Л. Ревуць-
кий постає в єдності зі своїм на-
родом і природою рідного краю. 
Головна тема нагадує політ, по-
рив вітру, своєрідне втілення 
мрії. Ком позитор наче співає 
ве личний гімн своєму народові. 
мелодія твору пов’язана з народними піснями, які в музиці  
Л. Ревуцького передані з новими барвами.

Інструментальна музика без слів і коментарів створює свій 
образ за допомогою звуків та засобів виразності. Що таке му-
зичний образ? Чи можна його «побачити»? 

Музичний образ — це віддзеркалення в музиці 
явищ життя і духовного світу людини. У великих 
композиціях музичний образ діє як складна систе-
ма, що розкриває зміст твору.

Л. ревуцький. симфонія №2 (фінал).

Проаналізуй цей твір за таким планом:
1. Що ти уявляєш, слухаючи музику?
2. Як ти гадаєш, чи передав композитор за допомогою музики 

свою любов до рідного краю? 
3. Які музичні образи були відчутні у творі? 
4. Охарактеризуй засоби музичної виразності та мелодію  

симфонії.
5. Розкажи про своє враження від прослуханої композиції.

Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті
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Лев (Левко) Миколайович реву
цький — український композитор, 
педагог, автор симфоній, концертів 
для фортепіано, сонат, прелюдій, тво-
рів для скрипки й віолончелі з фор-
тепіано, хорової кантати «Хустина», 

вокальних збірників «Галицькі пісні», «Сонечко», 
«Козацькі та історичні пісні» тощо. У творчому до-
робку Л. Ревуцького є близько 120 оригінальних 
обробок народних пісень. Творчість композитора 
увійшла до золотого фонду української класики.

Приготуй акварельні фарби та пензлик. Намалюй свої вра-
ження від музики Л. Ревуцького.  

Музика рідного доМу

Слова О. Вратарьова                                          Музика О. Злотника

музична культура рідного краю

& 44
Помірноjœ
1. Від

jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
Ки є ва до Льво ва, від

jœ jœ jœ jœ .œ jœ
Кри му до Кар пат зем- - - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
ля мо я чу до ва цві

jœ jœ jœ jœ .œ
jœ

те, як зе лен сад. Дні

jœ jœ jœ jœ jœ œ
jœ

про ва хви ля си ня дзве- - - - - - - - - --

& jœ Jœb
jœ jœ œ œ

нить, не мов стру на, для

jœ jœ Jœ Jœn
jœ œ jœ

ме не, У кра ї но, ти –- - - - - -

& jœ jœ jœ jœ ˙
піс ня і вес на!

jœ
Приспів:jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ# jœ jœ

3 3 3 3
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до му,- - - - - - - - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
jœ jœ

3 3 3 3

дай ме ні ра дос ті, ра дос ті, клич ме не

jœ .œ ˙
зно ву!- - - - - - -

& jœ rœ rœ jœ Jœ Jœ Jœ .œ3

Тут мо ї ма ма і та то,

jœ rœ rœ jœ Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ

3

тут мо я піс ня кри ла та жде ме- - - - - - - -

& .˙ jœ jœ
не, жде ме

˙ ˙
не!

jœ rœ rœ jœ Jœ Jœ Jœ .œ
3

Тут мо ї ма ма і та то,- - - -

& jœ rœ rœ jœ Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ

3

тут мо я піс ня кри ла та жде ме

.˙ jœ jœ
не, жде ме

w
не!- - - - - -

МУЗИКА РІДНОГО ДОМУ
Слова  О. Вратарьова                                               Музика  О. Злотника
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Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті

  Від Києва до Львова, від Криму до Карпат
 Земля моя чудова цвіте, як зелен-сад.
 Дніпрова хвиля синя дзвенить, немов струна,
 Для мене, Україно, ти — пісня і весна!

         Приспів:
 музика, музика,
 музика рідного дому,
 Дай мені радості, радості,
 Клич мене знову!
 Тут мої мама і тато,  
 Тут моя пісня крилата  Двічі
 Жде мене, жде мене!     

  Десь там за небокраєм країни, наче рай,
 Але для мене раєм залишиться мій край.
 Дарує горобина рубіни край вікна,
 Як мати, Україно, для мене ти одна!
          Приспів.

& 44
Помірноjœ
1. Від

jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
Ки є ва до Льво ва, від

jœ jœ jœ jœ .œ jœ
Кри му до Кар пат зем- - - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ œ jœ
ля мо я чу до ва цві

jœ jœ jœ jœ .œ
jœ

те, як зе лен сад. Дні

jœ jœ jœ jœ jœ œ
jœ

про ва хви ля си ня дзве- - - - - - - - - --

& jœ Jœb
jœ jœ œ œ

нить, не мов стру на, для

jœ jœ Jœ Jœn
jœ œ jœ

ме не, У кра ї но, ти –- - - - - -

& jœ jœ jœ jœ ˙
піс ня і вес на!

jœ
Приспів:jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ# jœ jœ

3 3 3 3

Му зи ка, му зи ка, му зи ка рід но го

jœ .œ ˙
до му,- - - - - - - - - - -

& jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
jœ jœ

3 3 3 3

дай ме ні ра дос ті, ра дос ті, клич ме не

jœ .œ ˙
зно ву!- - - - - - -

& jœ rœ rœ jœ Jœ Jœ Jœ .œ3

Тут мо ї ма ма і та то,

jœ rœ rœ jœ Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ

3

тут мо я піс ня кри ла та жде ме- - - - - - - -

& .˙ jœ jœ
не, жде ме

˙ ˙
не!

jœ rœ rœ jœ Jœ Jœ Jœ .œ
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МУЗИКА РІДНОГО ДОМУ
Слова  О. Вратарьова                                               Музика  О. Злотника
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музична культура рідного краю

Розглянь малюнки, на яких зображено різні куточки Украї-
ни. Підбери ілюстрації до пісень «Гуцулка Ксеня», «Пісня про 
Дніпро» та «Києве мій».

Богдане! Я хочу створити проект, присвячений 
музиці мого рідного краю. До цієї музичної скарб-
нички мають увійти найкращі вокальні твори. 
Цікаво, а який проект приготуєш ти? 

Христино, а я відвідаю місцевий краєзнавчий му-
зей. Може, там вдасться дізнатися про видатних 
композиторів нашого краю та виконавців інстру-
ментальних творів. 

 Розкажи про музичну краєзнавчу скарбничку рідного краю.  
 Назви імена відомих музикантів свого краю. 
 Що таке музичний образ? Охарактеризуй музичний образ 

пісні О. Злотника.

Послухай музичний альбом. Чи є серед прослуханих творів 
зразки музичної культури твого рідного краю? 

Приєднайся до проекту наших друзів та створи музичну 
скарбничку свого краю.
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Вітаю, любий друже! Сьогодні для тебе лунатимуть пісні рідного 
краю у виконанні відомих співаків минулого і сучасності. Що ти мо-
жеш розповісти про пісенну культуру свого краю? 

Наші друзі вже телефонують один одному.

піСні РіДноГо ДомУ

Привіт, Христинко! Сьогодні я цілий день співаю 
пісні мого краю. Ще змалку чув їх від бабусі, яка 
має неповторний тембр голосу. Думаю, ти теж 
не залишишся байдужою до цих пісень — я уже 
тобі їх вислав! 

Дякую, Богдане! Я залюбки їх послухаю. Впевнена, 
що вони мені сподобаються.

Пісенна культура рідного краю тісно пов’язана із загальною 
музичною культурою народу. Кожен український край прослав-
ляє у піснях своїх історичних героїв, різні краєвиди, побут, на-
родні звичаї та обряди. Співаючи такі пісні, виконавець намага-
ється передати усю глибину народної душі. Пісенної культури 
рідного краю не можна розглядати, не називаючи імен вико-
навців, які стали для багатьох українців справжніми кумирами. 

Свого часу соломія крушельницька 
була визнана найвидатнішою співачкою 
світу. Народилась вона на Тернопільщи-
ні. Серед численних нагород співачки — 
звання «Вагнерівська примадонна» ХХ ст. 
Співати з нею вважали за честь Е. Карузо, 
Т. Руффо, Ф. Шаляпін та інші. У другій 
половині 1890-х років відбулись її трі-
умфальні виступи на сценах провідних 
театрів світу, де співачка виконувала го-
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ловні партії в операх «Аїда», «Трубадур» Д. Верді, «Фауст»  
Ш. Ґуно, «манон Леско» і «Чіо-Чіо-Сан» Дж. Пуччіні, «Кармен» 
Ж. Бізе, «Електра» Р. Штрауса, «Євгеній Онєгін» і «Пікова дама»  
П. Чайковського та інших. Успіхи Соломії Крушельницької ста-
ли успіхами і визнанням усієї української музичної культури. 

українська народна пісня «через садвиноград»  
у виконанні с.  крушельницької.

Проаналізуй цей твір за таким планом:
1. У чому унікальність голосу С. Крушельницької? 
2. Охарактеризуй засоби виразності та мелодію твору.
3. Розкажи про своє враження від української народної пісні. 

У дитинстві, наспівуючи пісні рідного 
краю (Чернівецької області), софія ротару, 
мабуть, і не думала, що зовсім скоро її назвуть 
естрадною зіркою України. 

Успіх до виконавиці прийшов після зйо-
мок у музичному фільмі «Червона рута», на-

званому так за однойменною піснею композитора В. Івасюка, що 
звучала у картині. Співачка створила свій унікальний стиль, для 
якого характерне тонке і гармонійне поєднання народного мело-
су і сучасних естрадних ритмів.

Виконувати пісні композитора володимира івасюка по-
щастило не лише С. Ротару. Співаючи про кохання, красу 
рідного краю, щирість українських людей, Василь Зінкевич 
і Назарій Яремчук  стали зірками української естради 70-х 
років минулого століття.

   Володимир Івасюк         Василь Зінкевич         Назарій Яремчук
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Творцями першого покоління української естрадної пісні 
були П. майборода, О. Білаш та І. Шамо. Варто також згадати  
Б. Буєвського, А. Пашкевича, К. м’яскова, А. Кос-Анатольського, 
В. Верменича, А. та В. Філіпенків, Ю. Рожавську та інших. Їхні 
пісні виконувалися, як правило, під оркестр (естрадний, естрад-
но-симфонічний, народних інструментів, іноді камерний). 

Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті

Анатолій  
Пашкевич            

Платон  
Майборода 

Олександр  
Білаш

анатолій Пашкевич, наприклад, був питомо народним 
композитором — його пісні не лише змістом, а й мелодикою 
схожі на народні.   

«Батьком» української естради справедливо називають 
Платона Майбороду — автора численних пісень і хорів, 
обробок народних пісень, а також ліричних композицій  
(«Рушничок», «Якщо ти любиш», «Київський вальс» тощо).

Відомим творцем української пісні був олександр білаш. 
Саме він написав музику до пісні «Два кольори» (на сл. Д. Пав-
личка), яку досі із задоволенням слухають по всьому світу. 

Великою популярністю у 70-80-х роках користувалися вокаль-
но-інструментальні ансамблі «Смерічка», «Кобза», «Ватра», «Во-
дограй», «Світязь», «Арніка», «Краяни», «Опришки» та інші. 

віа «ватра», що був створений композитором і виконавцем 
м. мандуляком, діяв у Львові з 1971 року. Репертуар ансамблю 
складався майже виключно з авторських пісень та сучасних об-
робок українських народних пісень. Однією з найвідоміших со-
лісток ансамблю була Оксана Білозір. 
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Найвідомішими виконавцями цього періоду були Д. Гна-
тюк, В. Купріна, А. мокренко, О. Таранець, Ю. Богатіков,  
Р. Кириченко, м. Гнатюк, О. Білозір та інші. 

Пісні рідного дому

Раїса  
Кириченко

Юрій  
Богатіков

Дмитро
Гнатюк

Ансамбль «Ватра» Ансамбль «Краяни»

Після появи на сцені ансамблю «Червона рута» на україн-
ській естраді щороку з’являлися нові імена. Популярні хіти 
тих років звучали в концертах, у радіо- і телепрограмах, а та-
кож на дискотечних вечорах.

уривки з пісень. Муз. г. татарченка, сл. а. демиден
ка. «україночка» у виконанні о. білозір.

Муз. М. збарацького, сл. н. галковської. «Я козачка 
твоя» у виконанні р. кириченко.

Муз. і сл. Л. Якима. «смерека» у виконанні М. гнатюка.
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Проаналізуй ці твори за таким планом:
1. Поділися своїми враженнями від прослуханої музики.
2. Про що йшлося у піснях? Що ти уявляєш, слухаючи їх? 
3. Опиши тембри голосів виконавців.

Кінець ХХ — початок ХХІ ст. ознаменувався появою нових 
імен на сцені української естради.

                  Ірина Білик         Олександр Пономарьов         Руслана     

Наприклад, співаки Ірина Білик, Олександр Пономарьов, 
Руслана та багато інших досить швидко стали відомими. У цей 
час дуже популярними стають відеоролики до пісень, які при-
ваблюють не лише слухачів, а й глядачів. Так, у кліпі за піснею 
Руслани «Знаю я» поєднано мальовничі пейзажі Карпат із міс-
цевим колоритним обрядом весілля у народних костюмах. 

Фрагменти композицій. Муз. і. білик, сл. а. Матвій
чука. «країна» у виконанні і. білик.

Муз. і сл. о. Пономарьова. «з ранку до ночі» у вико
нанні о. Пономарьова.

Муз. р. Лижичко, сл. о. ксенофонтова. «знаю я»  
у виконанні руслани.

Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті
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Проаналізуй ці твори за таким планом:
1. Розкажи про своє враження від прослуханих пісень. Яка з 

них тобі сподобалася найбільше?
2. Про що йшлося у піснях?
3. Охарактеризуй засоби виразності творів.
4. Опиши тембри голосів виконавців та мелодії прослуханих 

пісень.

Уяви себе в музичній студії. Увімкни диктофон і запиши 
разом із друзями виконання пісні о. злотника «Музика рід
ного дому».

Назви імена улюблених виконавців естрадної української 
пісні початку ХХІ століття та їхні популярні композиції.

Які пісні популярні серед твоїх друзів? Запиши улюблені 
композиції на диктофон у власному виконанні. 

 Що нового про пісенну культуру свого краю ми дізналися?
 Що тобі відомо про авторів естрадних пісень різних років?
 Імена яких виконавців ти можеш занести до краєзнавчої пі-

сенної брошури?
 Які з прослуханих на уроці пісень тобі сподобалися найбільше? 

Послухай музику, яка лунає у твоєму домі найчастіше. Ви-
знач, чи є серед музичних творів пісні твого краю. 

Приєднайся до проекту наших друзів: додай у краєзнавчу 
скарбничку нові імена.

Пісні рідного дому

Згода! До свого проекту я додам добірку пісень су-
часних естрадних виконавців, які слухаю найчас-
тіше. 

Христино, пропоную тобі підготувати проект 
«Музика рідного дому» у вигляді брошури з відомос-
тями про естрадних виконавців та авторів попу-
лярних пісень.
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знаЙомТеСь — аРанжУвання

Ти хіба не впізнав відомої сонати німецького 
композитора Л. ван Бетховена? Це щось схоже 
на  ремікс. Та чи буває таке у класичній музиці? 
Давай разом дізнаємося про це. 

У наш час шедеври світової класики часто виконують на 
електронних інструментах і переробляють за допомогою 
комп’ютерних програм. Улюблені мелодії, спрощені чи усклад-
нені, насичені сучасними ритмами, змінюються так, що іноді 
їх неможливо упізнати. Звернемося за поясненнями до україн-
ської музичної енциклопедії.

аранжування (від франц. arranger — упорядко-
вувати). 1. Переклад музичного твору для іншого 
складу виконавців. 2. Полегшений виклад музич-
ного твору для виконання на тому самому інстру-
менті. 3. Обробка мелодії для виконання на му-
зичному інструменті або для голосу із супроводом.  
4. У джазовій музиці — пов’язані з імпровізацій-
ним стилем музикування гармонічні, фактурні 
зміни, які музиканти вносять у твір під час ви-
конання. 5. У популярній музиці — створення ін-
струментального супроводу до мелодії пісні для 
різного складу виконавців.

Привіт, мій друже! А чи знаєш ти, що музичні твори можуть змі-
нюватися й отримувати нове звучання? Сьогодні музика відкриє тобі 
секрети аранжування.

Привіт, Христино! Недавно по радіо я почув ціка-
вий музичний твір, який виконував хор. Але  раніше 
ця композиція, здається, звучала у фортепіанному 
виконанні. Дивно, чи не так? Послухай.
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Аранжуванням твору іноді займаються самі автори тво-
рів. Пригадай, Е. Ґріґ усе своє життя доопрацьовував свій  
концерт для фортепіано з оркестром.

Аранжування має певні різновиди залежно від способу або 
прийому видозмінення оригіналу музичного твору. Інстру-
ментальні твори засобами аранжування видозмінюються у во-
кальні твори і навпаки. Великого поширення набуває аранжу-
вання класичної музики за допомогою сучасних електронних 
інструментів.

синтезатор — електронний музичний інструмент.
Розглянь зображення сучасних синтезаторів. Кожен із них 

має свої особливості музичного виконання, власні технічні 
можливості та забарвлення звуку. Докладніше із синтезато-
ром ти познайомишся пізніше.

Цікаво знати, що з Японії до нас 
прийшло мистецтво аранжування кві-
тів, яке має назву ікебана (в перекладі з 
японської означає «живі квіти»). 

Розглянь зображення ікебани та по-
рівняй цей букет зі звичайним. 

Послухай музичний твір і його аранжування та по рівняй ком-
позиції. 

Л. ван бетховен. соната №14, частина №1.
Л. ван бетховен. соната №14, частина №1 у сучасній 

обробці (фрагмент). 
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Проаналізуй ці твори за таким планом:

1. Розкажи про своє враження від прослуханої музики. 
2. Як  змінилися звучання і характер твору після аранжування?
3. Охарактеризуй засоби музичної виразності кожного твору. 
4. Які інструменти створили неповторний музичний образ у 

кожному творі?
5. Чим відрізняється звучання музичних інструментів від зву-

чання синтезатора?

соната для фортепіано №14 додіез мінор («Місяч
на») написана Л. ван Бетховеном у 1800-1801 роках і присвя-
чена, за однією із версій, графині Дж. Гвічарді. Назву сонати 
«місячна» запропонував у 1832 р. музичний критик Л. Рель-
штаб, порівнявши першу частину твору з місячним сяйвом.

Соната має підзаголовок «у дусі фантазії» (італ. quasi una 
fantasia). У ній три частини, що традиційно для сонати, однак 
починається вона досить незвично — повільною, похмурою, до-
сить скорботною музикою, що в класичному варіанті сонати є 
характерним для середньої частини. У музиці відображається 
мотив розчарування від нерозділеного кохання.

Роздивись зображення. Яке з них, на твою думку, найбільш 
точно ілюструє першу частину сонати №14 Л. ван Бетховена? 

Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті
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ЧЕРВОНА РУТА
Слова та музика  В. Івасюка                                           

Ференц (Франц) Ліст — угорський 
композитор, піаніст, педагог, диригент, 
публіцист, представник музичного роман-
тизму, засновник угорської композитор-
ської школи.

Багатогранна творча діяльність Ф. Ліс-
та тривала близько 60 років. Упродовж 
свого життя він створив понад 1300 тво-
рів. Композитор був автором хорової, во-
кальної та симфонічної музики, а його 

органні твори посіли чільне місце у репертуарі органістів.  
Ф. Ліст зробив численні фортепіанні транскрипції музичних 
творів інших композиторів.

М. глінка. «Марш чорномора» із опери «руслан  
і Людмила» (фрагмент). 

Ф. Ліст. транскрипція «Маршу чорномора» із опери  
М. глінки «руслан і Людмила» для фортепіано (фраг
мент). 

Проаналізуй ці твори за таким планом:
1. Розкажи про особливості звучання прослуханих творів. 
2. Охарактеризуй засоби музичної виразності цих творів.
3. Як змінилася музика м. Глінки у транскрипції Ф. Ліста?
4. Що між ними спільне, а що відмінне? Як ти гадаєш,  

у чому секрет транскрипції Ф. Ліста? 
 

транскрипція (від лат. transcriptio — перепису-
вання) — довільна обробка музичного твору у вір-
туозному стилі.

червона рута
Слова і музика В. Івасюка

Знайомтесь — аранжування

Ф. Ліст.  
Портрет роботи  

М. Барабаша
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ЧЕРВОНА РУТА
Слова та музика  В. Івасюка                                           

Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті

  Ти признайся мені,
 Звідки в тебе тi чари,
 Я без тебе всi днi
 У полонi печалi.
 може, десь у лiсах
 Ти чар-зiлля шукала,
 Сонце-руту знайшла
 I мене зчарувала.
 

  Приспів:
 Червону руту
 Не шукай вечорами, —
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 Ти у мене єдина,
 Тільки ти, повір.
 Бо твоя врода —
 То є чистая вода,
 То є бистрая вода
 З синiх гiр.

 Бачу я тебе в снах,
 У дібровах зелених,
 По забутих стежках
 Ти приходиш до мене.
 I не треба нести
 мені квітку надії,
 Бо давно уже ти
 Увійшла в мої мрії.
  Приспів.  

Знайомтесь — аранжування

Чудова думка, Богдане! Я збиратиму вокальні 
твори, а ти — інструментальні. 

 Що таке аранжування? 
 Які обробки музичних творів тобі запам’яталися? 
 У чому, на твою думку, особливість транскрипції Ф. Ліста?
 Про що розповіла тобі соната Л. ван  Бетховена? 
 Як ти гадаєш, чи часто аранжування використовують сьо-

годні?
 Розкажи про свої враження від уроку.

Приєднайся до проекту Христини та Богдана. Послухай 
свої улюблені пісні. Чи є серед них композиції, присвячені 
темі кохання? 

Уявляєш, пісня «Червона рута» популярна вже по-
над 40 років та є однією з найвідоміших українських 
пісень у світі! У мене виникла ідея: давай колекціо-
нувати шедеври музики, присвячені темі кохання.
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Привіт, любий друже! Сьогодні на тебе чекає зустріч з інструмен-
тальним аранжуванням. Разом ми пригадаємо основні групи інстру-
ментів і притаманні їм темброві звучання. 

Пориньмо у світ симфонічного аранжування!

Назви основні групи музичних інструментів та охарактери-
зуй притаманні їм темброві звучання. 

В.А. моцарт, австрійський компо-
зитор і представник класицизму, на-
писав понад 50 симфоній. 

симфонія №40, соль-мінор — 
один із найвідоміших його творів. На-
писано симфонію 1788 року для орке-
стру, до складу якого входять флейта, 
два гобої, два кларнети, два фаготи, 
дві валторни та струнні інструменти. 
Складається твір із чотирьох частин, 
розміщених традиційно для класично-
го сонатно-симфонічного циклу.

У симфоніях В.А. моцарта сольні 
партії виконують на скрипках, флей-
тах, гобоях, кларнетах. 

аРанжУвання 
акаДемічної мУзики 

Привіт, Богдане! Сьогодні я знайшла в Інтернеті 
цікаву статтю. Не знала, що оркестрування — це 
різновид аранжування. Хочеться дізнатися про це 
ще більше. Пересилаю тобі статтю.   

Дякую! А я думав, що в музиці все просто: вигадав, 
записав нотами — і граєш із задоволенням. От 
би навчитися за допомогою комп’ютера робити 
аранжування творів! 

В.А. Моцарт. 
Портрет роботи 

Б. Крафт 
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в.а. Моцарт. симфонія №40, 1 частина, фрагменти 
2ї, 3ї, 4ї частин у виконанні симфонічного оркестру  
м. Фульда (німеччина).

Проаналізуй цей твір за таким планом:

1. Розкажи про своє враження від прослуханого твору.
2. Охарактеризуй темброву палітру та засоби музичної вираз-

ності твору.
3. Яка мелодія першої частини симфонії? Як змінювалася ме-

лодія впродовж наступних трьох частин?

Щоб оцінити внесок В.А. моцарта у світову скарбничку 
симфонічної музики, переглянь фрагменти фільму М. Фор
мана «амадей».

Розрізняють аранжування народ-
ної музики та аранжування акаде-
мічної музики. 

Працюючи над обробкою музич-
ного твору, аранжувальник викорис-
товує той вид аранжування, який 
допоможе найкраще зберегти ком-
позиторський задум. Так, мо жуть 
змінюватися гармонія, темп, 

тембр, інші засоби виразності, інколи додаються вступ, 
кода (завершення твору) тощо. 

академічна музика — це тип музики, що належить до пи-
семної композиторської традиції та використовує сформовані  
в XVII—XIX століттях музичні форми і жанри, інструментарій 
і традиції виконавства. Протиставляється розважальній і на-
родній музиці.

Термін «академічна музика» є спорідненим із терміном «кла-
сична музика». 

академічний стиль — стиль у мистецтві, що відповідає 
традиціям, стійким правилам та встановленим зразкам, які 
пройшли випробування часом.
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мабуть, ти помічав, що після обробки твору склад інстру-
ментів, на яких виконують композицію, може бути абсолютно 
іншим. Це приклад оркестрування. 

інструментування (оркестрування) — це переведення 
музики з одного інструментального складу на інший, в яко-
му зберігається задум композитора. Так, вокальні твори пере-
творюються в інструментальні, а сольні (наприклад, написані 
для фортепіано) — на оркестрові чи ансамблеві номери тощо.

Процес інструментування вимагає від композитора знання 
специфіки музичних інструментів — їхніх технічних можли-
востей та виконавських прийомів.

Один із найважливіших етапів розвитку оркестрування 
пов’язаний із творчістю композиторів віденської класичної 
школи — І. Гайдна, В.А. моцарта, Л. ван Бетховена. Визна-
ними майстрами інструментовки були Г. Берліоз, Р. Вагнер,  
м. Равель, м. Римський-Корсаков, Р. Штраус, С. Прокоф’єв, 
Д. Шостакович та інші. 

аранжування академічної музики — це ви-
дозмінення творів академічної класичної музики 
шляхом зміни деяких засобів виразності та дода-
вання нових фрагментів твору. 
Існує кілька різновидів академічного аранжування: 
інструментальне, вокальне (хорове) й електронне.

в.а. Моцарт. симфонія №40, 1 частина у виконан
ні естрадносимфонічного оркестру під керівництвом  
П. Моріа (Франція).

Тема 1. музичне мистецтво у нашому життіТема 1. музичне мистецтво у нашому житті
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Поль Моріa (фр. Paul Mau riat) — 
французький композитор, аранжуваль-
ник і диригент, який став відомим за-
вдяки своїм аранжуванням для Шарля 
Азнавура. У його доробку є багато аран-
жувань відомих світових шедеврів.

Порівняй звучання класичного симфонічного оркестру та 
оркестрування П. моріа для естрадно-симфонічного оркестру. 

Пригадай разом із друзями мелодію пісні в. івасюка 
«червона рута». Увімкни фонограму і спробуй виконати 
сольно куплет пісні. Приспів співатиме увесь клас.

 Що таке аранжування академічної музики?
 У чому особливість аранжування академічної музики? 
 Що таке оркестрування?
 Охарактеризуй оркестрування В.А. моцарта.
 Розкажи про свої враження від сучасного аранжування ака-

демічної музики Поля моріа. 

Послухай твори академічної музики в сучасній обробці. 
Спробуй визначити, що змінилося в новому творі. 

Приєднайся до проекту наших друзів. 

Аранжування академічної музики

Мій рингтон — також одна з мелодій академічної музи-
ки в сучасній обробці. Давай влаштуємо змагання: будемо 
записувати цікаві зразки мобільних рингтонів — твори 
академічної музики. 

Христино, у моєму телефоні звучить музика 
симфонії Моцарта. А яка музика лунає на тво-
єму телефоні? 
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аРанжУвання 
наРоДної мУзики

Доброго дня, друже! Сьогодні ми з тобою поринемо у світ аранжуван-
ня народної музики та порівняємо традиційну народну музику зі зраз-
ками симфонічного аранжування. Наші друзі знову на зв’язку.  

Часто популярна народна пісня або мелодія народного  тан-
цю отримують нове звучання у творах композиторів: операх, 
симфоніях, сюїтах, концертах. Чим відрізняється аранжуван-
ня народної музики від аранжування академічної музики? 
Спробуймо це дослідити.

Завдяки варіюванню, інструментуванню та стилізації на-
родна музика може змінити своє звучання. Аранжувальник 
по-своєму трактує гармонію, ритм, динаміку, складає компо-
зицію на основі одного чи декількох народних творів.

Народні пісні й танці зберігають національний колорит, 
якщо виконуються оркестром чи ансамблем народних інстру-
ментів, але звучать по-новому у виконанні симфонічного ор-
кестру.

Спробуй порівняти оригінальну народну мелодію пісні-тан-
цю зі звучанням композиції в аранжуванні А. Дворжака.

Богдане, сьогодні я знайшла чудовий твір, вико-
наний симфонічним оркестром, у якому звучать 
слов’янські мотиви. Послухай!

Дякую, чудова композиція! А я пропоную тобі по-
слухати фрагмент опери російського композито-
ра, в якому український народний танець завдяки 
аранжуванню перетворився у концертний номер!
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українська народна піснятанець шумка у виконан
ні капели бандуристів.

а. дворжак. «слов’янські танці» №2 («українська 
думка») у виконанні симфонічного оркестру. 

Проаналізуй ці твори за таким планом:
1. Розкажи про своє враження від прослуханої музики.
2.  Який народний танець ти уявляєш, слухаючи мелодію 

шумки?
3. Які засоби музичної виразності допомогли композитору пе-

редати національний колорит танцю?
4. Охарактеризуй музичні образи авторської композиції. 

Шумка — українська народна пісня-танець, поді-
бна до коломийки, зі жвавим темпом.
аранжування народної музики — це обробка 
творів народної музики (пісень, танців тощо) шля-
хом зміни деяких засобів виразності та додавання 
нових фрагментів музичного твору. 

антонін Леопольд дворжак  
Відомий чеський композитор i ди-
ригент епохи романтизму. Твори  
А. Дворжака характеризуються ме-
лодійністю, багатством, розмаїтістю 
ритму й гармонії, барвистістю інстру-
ментування та стрункістю форми.

Збірка «слов’янські танці», що 
складалась із 16 п’єс А. Дворжака, була 
видана у двох циклах 1878 і 1886 роках 
й одразу набула великої популярності. 
Перший цикл складався із чеських на-
родних танців, окрім №2 — «Україн-
ської думки». До другого циклу входили 
переважно танці інших народів. 
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«Слов’янські танці» вирізняються динамічністю розвитку, 
широтою симфонічного дихання, головне в них — поетичне 
втілення танцювальних образів, у яких зображено життя, по-
бут і характер народу.

Уважно розглянь ілюстрації. Спробуй визначити, на якій із 
них зображено танець шумка.

Прикладом аранжування українського народного танцю 
гопак є епізод з лірико-комедійної опери відомого композито-
ра м. мусоргського «сорочинський ярмарок» (за повістю  
м. Гоголя). Після смерті композитора над «Сорочинським яр-
марком» працювали А. Лядов, Ц. Кюї та інші. 

Переглянь уривок фільму «сорочинський ярмарок» (ре-
жисер — м. Екк), в якому звучить гопак із однойменної опери 
м. мусоргського. Порівняй звучання композиції з відомими 
тобі народними танцями.

Національний Сорочинський ярмарок — один із найвідо-
міших ярмарків України, що відбувається в селі Великі Со-
рочинці миргородського району на Полтавщині. Ще з 1966 
року, часу відродження українських ярмарків, у Сорочинці 
з’їжджалося багато представників різних організацій і підпри-
ємств  не лише з Полтавщини, але й із багатьох інших областей 
України та з-за кордону. Їх не зупиняло навіть те, що ярмарко-

Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті
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УКРАЇНА

Слова  та музика  Т. Петриненка                               

вий майдан був звичайним полем, без будь-яких умов для учас-
ників і гостей. 

Символом ярмарку є стилізоване зображення млина з літе-
рами «С» та «Я» у центрі. На Сорочинському ярмарку не тіль-
ки продають різноманітні товари, але й представляють свою 
творчість художні колективи України.  

УкРаїна

Слова і музика Т. Петриненка 

Аранжування народної музики
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УКРАЇНА

Слова  та музика  Т. Петриненка                               

Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті

  Дороги іншої не треба,
  Поки зорить Чумацький Шлях,
 Я йду від тебе і до тебе
 По золотих твоїх стежках.
 мені не можна не любити,
 Тобі не можна не цвісти,
 Лиш доти варто в світі жити, 
 Поки живеш і квітнеш ти!
  Приспів:
 Україно, Україно, 
 Після далечі доріг
 Вірне серце твого сина 
 Я кладу тобі до ніг!

  Бо ми кохаєм до нестями
 І ще не скоро наш кінець,
 Ще, може, нашими серцями
 Розпалим тисячі сердець.
 Ще свічка наша не згоріла, 
 Ще наша молодість при нас,
 А те, чи варте наше діло, —
 То скажуть люди й скаже час.
  Приспів.
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тарас Петриненко — український 
співак, композитор і поет. Автор пісні 
«Україна», що перетворилася на своє-
рідний неофіційний гімн нашої країни. 
До найвідоміших його пісень належать 
«Пісня про пісню», «Господи, помилуй 
нас», «Любов моя», «Новий рік» та інші. 

Візьми фарби та пензлик і намалюй ілюстрацію до пісні 
Т. Петриненка. Спробуй передати у своєму малюнку настрій, 
який викликає в тебе ця композиція.

 Дай визначення поняттю «аранжування народної музики». 
 Аранжування яких народних танців ми слухали на уроці? 

Назви їхніх авторів. Охарактеризуй засоби виразності цих 
творів.

 Назви спільні та відмінні риси народних танців та компози-
торських аранжувань цих мелодій.

 Що тобі відомо про творчість м. мусоргського та А. Двор-
жака?

 Розкажи про свої враження від уроку.

Послухай кілька творів із другого циклу «Слов’янських тан-
ців» А. Дворжака. Спробуй порівняти їх з оригінальними ме-
лодіями народних танців.   

Аранжування народної музики

У мене виникла ідея нового проекту, в якому ми зберемо 
аранжування народних творів. А, може, випустимо бу-
клет «Друге народження фольклорних творів» з цікави-
ми текстами та ілюстраціями? Домовилися?

Згода! Христино, я запрошую тебе до себе у гості 
на зустріч із моїми друзями. У неділю ми підемо 
на чудовий концерт хорової музики. Тобі сподоба-
ється! 
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вокаЛьні пеРевТіЛення. 
іСТоРія ДвоÕ ваЛьСів 

Привіт, мій друже! Тобі, мабуть, цікаво буде дізнатися, що наші 
друзі нарешті зустрілися — Христина гостює у Богдана. Вони разом із 
друзями відвідають концерт, у якому прозвучать хорові твори. Ходімо 
з ними!

Чи знаєш ти, що композитори часом перекладають свої 
твори для іншого складу виконавців? У музичному мисте-
цтві стало поширеним явище хорового аранжування, яке 
пов’язане з перекладанням інструментальних, сольних і во-
кальних творів у хорові композиції. У той же час власне хоро-
ві твори за допомогою композиторської техніки аранжування 
перевтілюються у твори для інших складів виконавців.    

Хорове аранжування — вид аранжування, за-
вдяки якому сольні вокальні твори, інструментальні 
композиції, естрадні пісні та інші композиції пере-
творюються у хорові твори. 
Традиційним типом такого аранжування є обробка 
хорового твору для іншого складу виконавців. На-
приклад, твір для мішаного хору перетворюється 
у твір для дитячого хору.  

а. джойс. старовинний вальс «осінній сон» у ви
конанні духового оркестру, у виконанні арфістки 
в. городовської.

Хорова композиція «осінній сон» у виконанні хору 
хлопчиків, у виконанні вокального ансамблю.

Богдане, яка чудова ваша країна восени! Краєви-
ди, архітектура твого міста і щирі люди, які нас 
оточують, подарували мені чудовий настрій!

Я радий, що тобі подобається у нас! Але хутчіш! Ми 
запізнюємося на унікальний концерт, який вперше 
проходить у нашому місті.
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Проаналізуй ці твори за таким планом:

1. Розкажи про своє враження від музичних творів. 
2. Що спільного, а що відмінного у їхньому звучанні?
3. Охарактеризуй засоби музичної виразності композицій.
4. Які музичні інструменти і голоси створили неповторний 

музичний образ?
5. Як, на твою думку, проявляється інструментальне та во-

кальне аранжування вальсу?

арчибальд джойс — британський естрадний музикант 
(композитор і диригент). У Великобританії він був керівником 
оркестру салонної музики. Оркестр називали танцювальним 
бендом, а його керівника — «англійським королем вальсу». 
музика композитора була відомою у всіх європейських краї-
нах, а найбільшою популярністю користувався його старовин-
ний вальс «Songe d’Automne» («Осінній сон»).  

Розглянь зображення. Яка ілюстрація, на твою думку, най-
більше відповідає характеру прослуханих творів?
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Партитури популярних інструментальних, вокальних та 
оркестрових творів часто переписують для хорового виконан-
ня а капела. Натомість популярні естрадні та джазові пісні 
аранжують, використовуючи вокальну імітацію, ударні та 
інші музичні інструменти. До більш складних видів відносять 
аранжування народних пісень і церковних наспівів, що ви-
магає від аранжувальника особливої майстерності та знання 
певного виду вокального виконання.

Й. брамс. вальс №15 у виконанні к. Лечнер (фор
тепіано), в оркестровому виконанні, у виконанні хору 
(фрагмент). 

Й. брамс. вальс №15 у джазовому аранжуванні.

Проаналізуй ці твори за таким планом:
1. Розкажи про своє враження від музичних творів. 
2. Що спільного, а що відмінного у різних інтерпретаціях 

вальсу?
3. Охарактеризуй засоби музичної виразності та мелодію тво-

рів.
4. Який музичний образ було створено у композиціях?

Йоганнес браМс 
Німецький композитор, піаніст і ди-
ригент. Автор камерних, симфоніч-
них, фортепіанних і вокальних творів. 
Співпрацював із провідними музи-
кантами свого часу.  Чимало його тво-
рів увійшло до сучасного концертного 
репертуару. Фортепіанну спадщину  
Й. Брамса складають 3 сонати, варіаційні цикли, ба-
лади, рапсодії, п’єси в 4 руки. Серед танцювальної 
музики композитора — «Угорські танці» та вальси.

Порівняй сонату №14 Л. ван Бетховена («місячна») у хоро-
вому виконанні з оригіналом твору.

Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті
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Різноманітні інструментальні та вокальні композиції завдя-
ки хоровому аранжуванню можуть перетворитися у твори для 
хору. Крім того, на творі може позначитися склад хору (дитя-
чий, жіночий, чоловічий, мішаний), кількість голосів (2, 3, 4, 5 
і більше). Важливого значення набуває виконавська культура 
співаків, їхній професійний рівень, однак якість перевтілення 
мелодії залежить, насамперед, від майстерності аранжуваль-
ника.

Заспівай пісню т. Петриненка «україна» сольно. Спро-
буй змінити мелодію, зберігаючи авторський задум компози-
тора. Виконай пісню дуетом разом зі своїм другом: один із вас 
нехай співає, а другий за допомогою шумових інструментів 
створюватиме інструментальний ритмічний супровід до пісні.

 Що тобі відомо про інструментальне та вокальне аранжу-
вання? 

 У чому полягає особливість хорового аранжування? 
 Яка з прослуханих композицій тобі сподобалася найбільше?
 Розкажи про свої враження від уроку.

Послухай сольну композицію у виконанні хору. Спробуй 
охарактеризувати, як змінилося звучання цього твору завдяки 
хоровому аранжуванню. 

Намалюй осінній пейзаж і підбери музичну композицію, 
якою можна озвучити твій малюнок. 

Вокальні перевтілення. Історія двох вальсів

Христино, як тобі наш концерт? У мене є сюрприз 
для тебе — чудова квіткова композиція. Пригаду-
єш, процес складання таких букетів має назву, спо-
ріднену з музичною, — квіткове аранжування. 

Дякую, Богдане! Концерт був чудовий. А твій по-
дарунок мене приємно здивував. Тепер ти при-
їжджай у гості до мене, попрацюємо над новим 
проектом «Осінні аранжування»: збиратимемо 
зразки музичних аранжувань, присвячені осінній 
тематиці.
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  інСТРУменТаЛьні  пеРевТіЛення.  
еЛекТРонне  аРанжУвання 

Привіт, любий друже! Сьогодні на тебе чекає зустріч з електронною 
музикою та новим поняттям — стилізація. У чому полягає інструмен-
тальне перевтілення музичного твору? Послухаймо, що про це дума-
ють наші друзі. Вони вже на зв’язку.  

Завдяки синтезаторам і комп’ютерним технологіям твір 
адаптується до нових стильових і виконавських тенденцій.  

Досить часто композитори й аранжувальники використову-
ють стилізацію — навмисне відтворення типових рис музич-
ного стилю певної епохи, національного колориту тощо. 

У візуальних видах мистецтва також вико-
ристовують стилізації квітів, природних форм, 
людини, орнаментальних композицій у живо-
писі та графіці, наслідування українських мо-
тивів у декоративному розписі або вишивці 
тощо. Цікавим зразком стилізації у мистецтві є 
дизайн сучасного одягу.

Стилізація використовується і в літе-
ратурі — звернення до народних пісень 
і сюжетів. 

Сьогодні я вперше спробував пограти на синтеза-
торі. Чудова можливість для перевтілення зна-
йомих мелодій за допомогою переходу на різнома-
нітні музичні стилі.

Так, я вже давно граю на синтезаторі, мені подо-
бається експериментувати з музикою. Пропоную 
тобі послухати чудові мелодії в сучасних аранжу-
ваннях. 



39

о. бородін. «улетай на крыльях ветра» (уривок з опери 
«князь ігор») у виконанні хору дівчатполонянок.

о. бородін. «улетай на крыльях ветра» (уривок з опе
ри «князь ігор») у виконанні о. козлова (саксофон) та 
квартету імені д. Шостаковича, у виконанні гурту «обе
ріг», солістка н. Морозова (фрагменти).

Проаналізуй ці твори за таким планом:

1. Розкажи про своє враження від прослуханих композицій.
2. Охарактеризуй засоби музичної виразності творів.
3.  Як за допомогою інструментального перевтілення зміни-

лася композиція?
4. Твір у якому виконанні тобі сподобався найбільше? Чому?

олександр Порфирович бородін 
Російський композитор і вчений-хі-
мік. музика його вирізняється епіч-
ною широтою, мужністю та ліризмом. 
Найвизначніший твір Бородіна — 
опера «Князь Ігор», що є музичним 
зразком національного героїчного 
епосу. Вона створювалася протягом 
18 років і не була закінченою (після смерті О. Боро-
діна оперу дописали й дооркестрували за матеріа-
лами автора м. Римський-Корсаков і О. Глазунов).

Опера «князь ігор» написана за 
сюжетом пам’ятки давньоруської лі-
тератури «Слово о полку Ігоревім», 
що розповідає про невдалий похід 
великого князя проти половців. Піс-
ня «Улетай на крыльях ветра» у ви-
конанні хору дівчат-полонянок — 
зразок ліризму, в якому переплелися 
туга за Батьківщиною, смуток і спо-
дівання на звільнення.
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знайомтесь — синтезатор 
Це електромузичний клавішний 

інструмент, де електронні можли-
вості дозволяють конструювати 
звуки різної висоти, сили, тембру  
і регістру, імітувати людські голо-
си, інструменти сучасного оркестру,  
а також створювати принципово 
нові музичні барви. Саме завдяки 
синтезатору створюють електронне 
аранжування музичних композицій.

Для того, аби розпочати роботу над інструментальним 
електронним аранжуванням, до мелодії підбираються акор-
ди та відповідні тембри інструментів (інструментування), 
задається темп і динаміка звучання, обираються відповід-
ні форма та стиль, додається гармонія. Особливе значення  
у цьому процесі набуває ритмічний малюнок ударних, басів, 
гітар, звукових ефектів тощо. Але для завершення роботи 
над обробкою твору потрібні спеціальні програми — музич-
ні конструктори, як, наприклад, DoReMix, Music Generator, 
Dance Machine та інші.

П. чайковський. адажіо з балету «Лебедине озеро».
сучасна обробка твору для голосу і синтезатора, 

джазова стилізація композиції. 

Проаналізуй ці твори за таким планом:

1. Як змінилося звучання твору після електронного аранжу-
вання? 

2. Охарактеризуй засоби музичної виразності оригінального 
твору та його обробок.

3. Який настрій викликала в тебе ця музика? Що ти уявляєш, 
слухаючи музичні твори? 

4. Що ти знаєш про автора цього балету? 
5.  Який твір тобі сподобався найбільше? Чому?

Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті
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Обери зображення, яке, на твою думку, найбільше відпові-
дає прослуханому твору П. Чайковського.

куди зника дитинство

Слова Л. Дербеньова                                               Музика О. Зацепіна
Переклад М. Мигаль

Інструментальні перевтілення. Електронне аранжування
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 Куди зника дитинство,
 В які іде світи?
 В чарівнім королівстві
 Є шанс його знайти?
 Воно пірне у тишу,
 Віддавши місто снам,
 Листа нам не напише
 І не подзвонить нам.

  Приспів:
 Влітку і зимою
 Так минає швидко час,
 Є дитинство в когось, 
 Та не в нас.
 В травах коло хати,
 Де прогрілася земля,
 Буде хтось стрибати,
 Та не я.

 Куди дитинство лине,
 Куди воно втіка?
 мабуть, в край журавлиний,
 Де зоряна ріка,
 Де небо ніжно-синє,
 Де пада цвіт до ніг…
 Та нам, на жаль, віднині
 Туди нема доріг.

  Приспів.

Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті
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 Куди дитинство піде?
  У край той золотий,
  До ще малих сусідів,
  В яких ще безліч мрій.
  Воно пірне у тишу,
  Віддавши місто снам,
  Листа нам не напише
  І не подзвонить нам.

     Приспів.
Візьми фарби та пензлик і намалюй своє дитинство. Спро-

буй передати у малюнку настрій, який викликала у тебе пісня 
«Куди зника дитинство». 

 Що таке стилізація? Чи використовується стилізація в ін-
ших видах мистецтва? Наведи приклади.

 Що потрібно для того, аби розпочати роботу над інструмен-
тальним електронним аранжуванням?

 Що тобі відомо про оперу «Князь Ігор» О. Бородіна?
 Як змінилося адажіо з балету П. Чайковського «Лебедине 

озеро» в електронному аранжуванні?

Приєднайся до проекту наших друзів. Напиши про свої 
враження від пісні «Гуцулка Ксеня» (муз. і сл. Я. Барнича)  
у виконанні К. Цісик та в інтерпретації гурту «Амедіа».

Інструментальні перевтілення. Електронне аранжування

Я щойно написав невеличкий вірш про музику,  
а зараз працюю над ілюстрацією до нього.  
Я знаю, що ти, Христинко, також занотовуєш 
свої роздуми про музику.

Так, справді. Давай створимо проект «Світ моїх 
музичних захоплень» у вигляді стінгазети, де опу-
блікуємо твій вірш і малюнок. А мої міні-твори 
про улюблену музику розмістимо в рубриці «Що-
денник музичних вражень». 
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аРанжУвання поЛіÔонічниÕ ТвоРів 
Уðîê óçàãàëüíåííÿ çíàíü 

Привіт, любий друже! Запрошую тебе в органний зал насолодитися 
чудовою музикою. Наші друзі охоче складуть нам компанію.  

Кафедральний собор у Мілані

Упродовж свого життя Й.С. Бах був відомим як першоклас-
ний органіст, педагог і автор органної музики. Він працював як 
у традиційних для того часу «вільних» жанрах, таких як прелю-
дія, фантазія, токата, пасакалья, так і у більш строгих формах  
хоральної прелюдії та фуги. 

У своїх творах для органа композитор вміло поєднував риси 
різних музичних стилів, з якими він знайомився упродовж 
життя. Й.С. Бах навіть переклав кілька скрипкових концертів 
А. Вівальді для органа.

Богдане, я така рада, що ти прийняв моє запро-
шення! Поглянь, це кафедральний собор, у якому є 
великий органний зал. Саме там ми сьогодні слу-
хатимемо чудову музику Й.С. Баха.

Чудово! Давно мріяв насолодитися неповторним 
звучанням органа. Ходімо!
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Одна із відомих його органних 
книжечок — збірка з 46 коротких 
хоральних прелюдій, що так і не 
була закінчена, — демонструвала 
різні техніки та підходи до ство-
рення композицій на хоральні 
теми. 

Усе життя композитор складав 
музику не лише для органа, а й за-
ймався консультуванням при ство-
ренні інструментів, перевіркою та 
налаштуванням нових органів.

Й.с. бах. токата і фуга ремінор у виконанні г. грод
берга (орган).

Й.с. бах. токата і фуга ремінор у виконанні в. Мей 
(електроскрипка).

Проаналізуй ці твори за таким планом:
1. Пригадай, що таке токата і фуга.
2. Порівняй композицію у різних виконаннях. Чим вони поді-

бні та чим відрізняються?
3. Охарактеризуй засоби музичної виразності та мелодії ком-

позицій.
4. У чому особливість звучання органа?
5. Чи вдалося, на твою думку, скрипачці передати характер 

авторської композиції?
6. Розкажи про свої враження від прослуханої музики.

Пульт органа, 
на якому грав Й.С. Бах 

Й.С. Бах за органом.  
Гравюра  XIX cт.
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токата (прелюдія) і фуга ремінор — твір, написаний 
Й.С. Бахом у Веймарі. Композитор виконав його під час ви-
пробовування великого органа в соборі м. Кассель. Особливіс-
тю цього малого поліфонічного циклу є безперервність розви-
тку музичного матеріалу (без перерви між токатою та фугою). 
Композиція складається з трьох частин: токати, фуги та коди. 
Остання, перегукуючись із токатою, утворює тематичну арку.

Ще однією особливістю музики Й.С. Баха є застосування 
поліфонії. Пригадай, що означає це явище в музиці. 

Тобі відомо, що музичні твори бувають одноголосними і ба-
гатоголосними. У свою чергу багатоголосся буває двох видів. 
Поглянь на схему.

Поліфонія (від грец. poly — багато і phone — 
звук) — вид багатоголосся, у якому окремі мелодії 
мають самостійне значення і самостійний інтона-
ційно-ритмічний розвиток, зберігаючи рівноправ-
ність голосів.
гомофонія (від грец. μόφωνος — букв. однозвуч-
ний, однорідний; англ. homophony, нім. homo-
phonie) — у найпоширенішому значенні — багато-
голосний склад музики, в якому один із голосів є 
головним, а інші лише супроводжують його; влас-
тивий композиторській музиці Європи в XVII-XIX 
століттях.

Поліфонія гомофонія

Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті

види багатоголосся  
у музиці
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Поліфонію поділяють на наступні типи: підголоскова, іміта-
ційна та контрастно-тематична.

Найвищого розквіту поліфонічна музика досягла у творчос-
ті Ґ. Генделя і Й.С. Баха в XVII-XVIII ст. (особливо в жанрі 
фуги). 

Згодом з’являється новий вид багатоголосся — гомофон-
ний склад, який витісняє поліфонію. Зацікавленість поліфо-
нією відроджується лише в другій половині XIX ст. У ХХ ст. 
поліфонія зустрічається у творчості Д. Шостаковича, І. Стра-
вінського та інших композиторів. музичні твори, засновані на 
поліфонії, писалися в певних жанрах: фуга, фугета, інвенція, 
канон, поліфонічні варіації, мотет, мадригал та інші.

Розглянь репродукцію картини. Поділися своїми вражен-
нями. Чи є на ній зображення музичних інструментів? Уяви, 
що ці музиканти виконують поліфонічний твір, та розкажи 
про це.

                     А. Боссе. «Музиканти»

мабуть, тобі відомо, що у звучанні сучасних мобільних теле-
фонів зустрічається монофонія і поліфонія. Дізнайся, в чому 
полягає відмінність між цими властивостями телефонів.

Виконаємо пісню «куди зника дитинство» о. зацепіна.

Аранжування поліфонічних творів. Урок узагальнення знань
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Тема 1. музичне мистецтво у нашому житті

пеРевіР СеÁе

2
бали

 Система досягнень у сфері музичної творчості, 
виконавства і освіти рідного краю — це: 

  а) музична культура; б) образотворча культура; 
в) побутова культура.

• Електронний музичний інструмент: 
    а) клавесин; б) синтезатор; в) рояль.

• Назва популярного твору Арчибальда Джойса: 
   а) «Листя жовте»; б) «Осінній сон»; в) «Аве марія».

• Назва збірки аранжувань народних танців, до 
першого циклу якої входила «Українська думка»: 

   а) «Ноктюрн»; б) «Слов’янські танці»; в) «Соро-
чинський ярмарок».

• Французький композитор, аранжувальник і ди-
ригент:

    а) А. Дворжак; б) П. моріа; в) м. мусоргський.

• Автор симфонії, у якій мелодія твору тісно 
пов’язана з українськими народними піснями: 

 а) Л. Ревуцький; б) В. Івасюк; в) м. Леонтович.

Христино, візьмімо участь у цікавому конкурсі 
знавців музики! Відповідатимемо  на запитання, 
а потім перевіримо, скільки балів набере кожен 
із нас.

Гаразд. Але зверни увагу, що завдання поділено на 
три рівні, кожен з яких оцінюється різною кіль-
кістю балів. Стартуймо!
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Аранжування поліфонічних творів. Урок узагальнення знань

3
бали

 Вид багатоголосся, у якому окремі мелодії мають 
самостійне значення і самостійний інтонаційно-
ритмічний розвиток, зберігаючи рівноправність 
голосів, — це: 

     а) гомофонія; б) поліфонія; в) какофонія.

• Назва опери, написаної за сюжетом пам’ятки 
давньоруської літератури: 

    а) «Наталка Полтавка»; б) «Князь Ігор»;  
 в) «Черевички».

• Пісня «Червона рута» є популярною понад: 
    а) 100 років; б) 10 років; в) 40 років.

• Вид аранжування, завдяки якому сольні вокальні 
твори, інструментальні композиції, естрадні пісні 
та інші композиції перетворюються у хорові тво-
ри, — це: 

   а) хорове аранжування; б) інструментальне аран-
жування; в) естрадне електронне аранжування.

4
бали

 Твір, який знаменує собою початок українсько-
го симфонізму і в якому автор постає в єдності з 
природою і своїм народом: 

   а) П. Чайковський «Адажіо» з балету «Лебедине 
озеро»; б) Л. Ревуцький «Симфонія №2»;  
в) А. Дворжак «Слов’янські танці». 

• Свого часу була визнана найвидатнішою співач-
кою світу, а серед її численних нагород було зван-
ня «Вагнерівська примадонна» ХХ ст.: 

   а) С. Крушельницька; б) С. Ротару; в) Руслана.

• Віддзеркалення в музиці явищ життя і духовного 
світу людини: 

    а) аранжування; б) музичний образ; в) транскрип-
ція.
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Доброго дня, мій друже! Сьогодні я пропоную тобі знову відкрити 
для себе світ народної музики. Вона може бути в інструментальному 
та вокальному видах, але звучить частіше в обробці. Наші друзі теж 
зацікавилися цією темою.

Обробка народних мелодій та створення до них музично
го супроводу (гармонізація) набула великої популярності 
у XIXXX ст. Обробку народних мелодій здійснювало багато 
композиторів: Й. Гайдн, Л. ван Бетховен, Й. Брамс, М. Рим
ськийКорсаков, П. Чайковський, А. Лядов та інші. 

Пригадай ще декілька понять, з якими ми вже ознайомлюва
лися. Давай доберемо словасиноніми до поняття обробка. Так, 
перекладення музичного твору для іншого складу виконавців 
називають аранжуванням, а у випадках, коли твір обробля
ється для виконання оркестром, — оркестровкою. Обробку 
твору у віртуозному стилі називають транскрипцією. 

обробка народної вокальної музики — це видозмінен
ня народної пісні за допомогою специфічних музичних при
йомів.

Обробкою української вокальної музики займалися М. Ли
сенко, М. Леонтович, К. Стеценко, С. Людкевич та інші укра
їнські композитори.

Привіт, Богдане! Давай дізнаємося, що озна-
чає цей музичний термін. Зазирнемо для цього 
в музичну енциклопедію.

обробка народної  пісні

Привіт, Христино! Сьогодні я слухав багато тво-
рів народної музики у композиторській обробці. 
Виявляється, обробок народних пісень є дуже ба-
гато.
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Протягом усього свого життя М. Ли-
сенко збирав народні пісні. Фольклор
ні зразки він згрупував за жанрами  
й опублікував сімома окремими випус
ками. Загалом композиторські фолькло
рні збірники нараховують понад 600 
мелодій, охоплюючи майже всі пісенні 
жанри: обрядові, побутові, історичні та 
думи. 

Основу музичної спадщини М. Леон
товича складають хорові мініатюри — об
робки українських народних пісень, най
популярнішими серед яких є «Щедрик», 
«Козака несуть», «Дударик», «Женчичок
бренчичок», «Гаю, гаю, зелен розмаю» 
та багато інших. На основі українських  
народних мелодій М. Леонтович створю
вав цілком оригінальні хорові композиції.   
Послідовно втілюючи в своїх обробках ідею 
гармонізації та поліфонічності, М. Леон
тович широко використовував найкращі  
досягнення світової хорової техніки.

Тематика хорових мініатюр композитора надзвичайно  
різноманітна. Це обрядові, церковні, історичні, чумацькі,  
жартівливі, танцювальні й ігрові пісні. 

обробка — це видозмінювання музичного твору 
шляхом гармонізації, аранжування або транскрип
ції. Найчастіше здійснюють обробку народних  
мелодій, хоча набувають поширення також оброб
ки класичних творів (зокрема в сучасній естрадній 
музиці).

Збірка українських  
народних пісень  

М. Лисенка

Збірка з нотами  
народних пісень  
М. Леонтовича
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українська народна пісня «сонце низенько» у вико-
нанні вокального ансамблю. 

М. Лисенко. Пісня Петра («сонце низенько») та піс-
ня наталки з опери «наталка Полтавка».  

Проаналізуй ці твори за таким планом:
1.   Поділися своїми враженнями від прослуханих творів.
2.  Яких змін зазнала народна пісня після її обробки україн

ським композитором?
3.  У чому особливість ансамблевого та сольного звучання пісень?
4.  Охарактеризуй засоби музичної виразності прослуханих 

творів.
5.  Розкажи про тембри голосів та музичні образи,  створені 

композиторм і виконавцями творів.

Проглянь уривок із художнього фільму «наталка Пол-
тавка», в якому звучить пісня Петра. Які засоби виразності 
кінематографа дозволили втілити ідею письменника,  компо
зитора і автора сценарію? Доведи свою думку.

«наталка Полтавка» — п�єса, 
написана І. Котляревським у 1819 
році під впливом української вертеп
ної та шкільної драми й інтермедій 
XVIII століття.

Джерелом для написання твору 
послужили ліричнопобутові, обря
дові пісні, балади («Ой оддала мене 
мати за нелюба заміж», «Брала дівка 
льон», «Розлилися води на чотири 
броди», «Чорна хмаронька наступає», 
«Лимерівна»). Тема твору — розлука 
дівчини з коханимбідняком та одру
ження з немилим багачем. 

«наталка Полтавка» — опера М. Лисенка за одноймен
ною п�єсою І. Котляревського, яка посіла чільне місце серед 
найпопулярніших українських опер.

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті
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Музика опери розкриває найкра
щі риси українського національного 
характеру — шляхетність, мо ральну 
чистоту, духовну силу. Думки й по
чуття героїв розкриваються через 
пісню. Вона служить і тлом, на якому 
розгортається дія.

«наталка Полтавка» — український художній фільм ре
жисера Івана Кавалерідзе, відзнятий 1936 року на кіностудії 
«Українфільм», екранізація опери М. Лисенка.

Це перша кіноопера в українському мистецтві.

українська народна пісня «сонце низенько» в об-
робці М. Лисенка  у виконанні олешівського церков-
ного хору (худ. кер. Фицик П.в.) (фрагмент).

в. Меньков. Акустиккавер на арію Петра «сонце 
низенько» з опери «наталка Полтавка» (фрагмент). 

Порівняй оригінальний твір — українську народну піс
ню  — із сучасними обробками. Що змінилося в мелодії та су
проводі пісні? Проведи власне музичне дослідження. 

однА КАЛинА

Слова В. Куровського                                                  Музика Р. Квінти

Обробка народної  пісні

& b 44
Пожвавлено

œ œ jœ jœ jœ Jœ
1. Сум но, сум но,аж за

.˙ Œ
край,

jœ jœ jœ jœ œ œ
не ди висьна ме не,- - - -

& b jœ jœ
jœ jœ ˙

грай,му зи ко, грай.

œ œ jœ jœ jœ Jœ
Зим но, зим но на ду

.˙ Œ
ші,- - - - -

& b jœ jœ jœ jœ œ œ
за би рай, що хо чеш,

jœ jœ jœ jœ œ œ
Приспів:

тіль ки за ли ши... Од- - - - - - -

& b œ œ jœ jœ jœ jœ#
ну ка ли ну за вік

jœ jœ
jœ jœ jœ jœ jœ jœ

ном, од ну ро ди ну за сто- - - - - - -

& b jœ jœ
jœ jœ jœ jœ jœ jœ

лом, од ну сте жи ну, щоб до

jœ jœ jœ jœ œ œ
до му йшла са ма. Од- - - - - - -

& b œ œ jœ jœ jœ jœ#
ну лю бов на все жи

jœ jœ
jœ jœ jœ jœ jœ jœ

ття, од ну жур бу – до за бу- - - - - -

& b jœ jœ
jœ jœ jœ jœ jœ jœ

ття. І У кра ї ну, бо в нас

jœ jœ jœ jœ ˙
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ОДНА КАЛИНА
Слова  В. Куровського                                                 Музика  Р. Квінти
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ОДНА КАЛИНА
Слова  В. Куровського                                                 Музика  Р. Квінти

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті

Сумно, сумно, аж за край,
Не дивись на мене,
Грай, музико, грай.
Зимно, зимно на душі,
Забирай, що хочеш,
Тільки залиши...

Приспів:
Одну калину за вікном,
Одну родину за столом,                                  
Одну стежину, щоб додому йшла сама.
Одну любов на все життя,
Одну журбу — до забуття.
І Україну, бо в нас іншої нема!

Сумно, сумно, аж за край.
Так чого ж ти плачеш?
Грай, музико, грай!
Крапля горя не заллє,
Заспівай, козаче, бо у нас ще є...

Приспів.
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Обробка народної  пісні

Сумно, так і не засну, 
Краще буду думать про свою весну, 
Та й піду за небокрай, 
Вперше, як востаннє — 
Грай, музико, грай.

   Приспів:
Про ту калину за вікном,
Одну родину за столом,
Одну стежину, щоб додому йшла сама.
Одну любов на все життя,
Одну журбу — до забуття.
І Україну, бо в нас іншої нема!

 Розкажи про свої враження від уроку. 
 У чому полягає обробка народної пісні? Розкажи про осо

бливості цього процесу.
 Які народні пісні зазнали професійної обробки в опері «На

талка Полтавка»?
 Які сучасні обробки народних пісень ти знаєш?

Послухай музику, яка найчастіше лунає у тебе вдома. Чи є 
серед неї обробки народних пісень? 

Спробуй заспівати народну пісню у власній обробці. 

Христинко, давай разом створимо свій пісенник 
з народними та сучасними популярними компо-
зиціями про Україну! 

Тоді я підготую презентацію, яку озвучу ес трад-
ними та народними піснями про Україну.
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Любий друже! Сьогодні я запрошую тебе у подорож до Вірменії. 
Тут ми послухаємо чудову народну інструментальну музику. Поглянь, 
наші друзі вже у дорозі.

Традиційна обробка  
 народної  інсТруменТальної музики

Богдане! Сьогодні я чекаю на щось захоплююче!

Я багато чув про вірменську  музику, але  ніколи 
не був у цих чудових місцях. Дивись, Христино, які 
краєвиди!  

Ми мандруємо у південну частину Закавказзя, де і розта
шована Вірменія. 

Серед пам’яток культури Вірменії — старовинні фрески, 
керамічні вироби з розписом і гравюрою, чудові  християнські 
базиліки. А скільки діячів культури прославляли цей край! 

А. Хачатурян. Лезгинка з балету «Гаяне» у виконан-
ні Лондонського симфонічного оркестру (1976 р., ди-
ригент А. Хачатурян).  

Татевський монастир у Вірменії
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Проаналізуй цей  твір за таким планом:

1.  Поділися своїми враженнями від музики лезгинки.
2.  Розкажи про характер музики.
3.  У чому особливість звучання оркестру? 
4.  Які інструменти входять до його складу? Охарактеризуй 

їхній тембр.
5.  Які засоби музичної виразності дозволили створити му

зичний образ танцю?

Лезгинка — народний танець, поширений серед 
народів Кавказу.
Музичний розмір — 6/8, інколи 2/4, темп швид
кий. Виконується як сольний чоловічий танець, 
а також у парі з жінкою. Танцюристи, наче зма
гаючись, демонструють віртуозність, вправність, 
спритність і невтомність. Лезгинка стала  візит
ною карткою будьякого кавказця, виразом душі 
горянина, його темпераменту і характеру. 

Арам Ілліч ХАчАтурян  
Відомий вірменський композитор, ди
ригент, педагог. Серед його творів — 
балети «Гаяне», «Спартак», симфонії, 
поеми, увертюри, тво ри для духових 
інструментів і вокальні композиції. 
Балет «Гаяне», написаний на лібре
то Б. Плетньова, — один із кращих 
творів А. Хачатуряна. На основі музики балету 
композитор зробив три інструментальні сюїти. 

народний танець лезгинка у виконанні оркестру 
(фрагмент).

М. Глінка. Лезгинка з опери «руслан і Людмила»   
у виконанні оркестру (фрагмент).

Лезгинка в сучасній естрадній обробці (фрагмент).
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Проаналізуй ці твори за таким планом:

1. Поділися своїми враженнями від прослуханих музичних 
творів.

2. Який характер танцю лезгинка?
3. Порівняй обробку А. Хачатуряна з оригіналом танцю та му

зикою М. Глінки. 
4. Розкажи про ритмічні характеристики та засоби музичної 

виразності народного танцю.
5. У чому унікальність сучасної обробки танцю та які харак

терні риси його ритму?

Візьми олівець та зобрази за допомогою ліній ритмічну 
пульсацію і характер кавказького танцю лезгинка.

«руслан і Людмила» — опера М. Глінки в п’яти діях, лібре
то за однойменною поемою О. Пушкіна. У четвертій дії опери 
композитор представляє східні танці в замку Чорномора, серед 
яких є і обробка народного танцю лезгинка. 

традиційна обробка народної інструмен-
тальної музики — це видозмінювання народно
го музичного твору (народного танцю, народної 
мелодії) шляхом гармонізації, аранжування або 
транскрипції. 

До найвідоміших музичних інструментів Вірменії відно
сяться дхол (ударний музичний інструмент), зурна (язичко
вий дерев’яний духовий інструмент) та дудук (духовий ін
струмент, який виробляється виключно з деревини абрикоса і 
має неповторний тембр).

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті

Дхол Зурна Дудук
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Послухай вірменську народну мелодію в сучасній оброб
ці. Охарактеризуй багатство мелодії, яку створює поєднання 
електроскрипки та дудука.

вірменська народна пісня у виконанні дж. Гаспаря-
на (дудук) (фрагмент).

в. Мей (скрипка) і дж. Гаспарян (дудук). Попурі на 
мелодії класичних творів (фрагмент). 

Виконаємо пісню «одна калина» р. Квінти. 
Створи з друзями акомпанемент до пісні за допомогою 

пальців рук (клацання, плескання, коротких ритмічних посту
кувань).

 Що являє собою традиційна обробка народної інструмен
тальної музики?

 Що таке лезгинка? 
 Які композитори створили обробку мелодії лезгинки?
 Що тобі відомо про А. Хачатуряна?
 Які народні вірменські інструменти тобі запам’яталися?

Послухай народні мелодії в композиторських обробках. 
Приєднайся до проекту наших друзів.

Традиційна обробка народної  інструментальної музики

Згода. А мене вразили гірські річки та звучання дуду-
ка. Я навіть намалювала цей інструмент і сфото-
графувала музиканта, який грав на ньому.

Наша подорож була незабутньою! Мені сподобалася 
лезгинка у виконанні вірменських танцюристів. Давай 
більше дізнаємося про традиційні народні танці та 
їхні сучасні обробки.
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   Ôольклор 
Та суЧасна сТилізаціß

А що таке стилізація у фольклорному стилі? Ді-
знаймося разом!

народна творчість — це історична основа усієї світової 
художньої культури, джерело національних художніх тради
цій.

Цікаво знати, що фольклор — народна творчість — це твор
ча художня діяльність народу, що виявляється в усній поезії, 
музиці та інших видах мистецтва. 

Доброго дня, мій друже! Сьогодні ми  слухатимемо фольклорні сти
лізовані композиції. Наші друзі вже на зв’язку.

Привіт, Христинко! Пересилаю тобі наші фотогра-
фії з мандрівки  та нову композицію нашого народ-
ного колективу, що виконує стилізовані фольклорні 
пісні.

Література

Музика

театр

танець і хореографія

ФоЛЬКЛор

Майже в усіх країнах світу щороку проходять фестивалі та 
конкурси стилізованого фольклору і талановитих фолькло
ристів. Наприклад, у місті Кагул на півдні Молдови проходять 
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відомі фольклорні фестивалі («Нуферул Альб» і «Бобочелул») 
та музичний фестиваль «Обличчя друзів». З 1993 року це міс
то є членом Міжнародної федерації фольклорних фестивалів.

У наш час в Україні поширеним явищем стала поява бага
тьох музичних груп, які працюють у напрямку національної 
стилізації: танцювальні гурти, естрадні фольклорні групи, со
лісти та цілі фольклорні колективи.  

народна музика, або музичний фольклор — вокаль
на, інструментальна, вокальноінструментальна та музично
танцювальна творчість народу,  що ґрунтується на історичних 
традиціях. 

Народна музика створюється і передається в усній формі. 
Для неї характерні різноманітність жанрів та форм, багатство 
ладотональних систем і ритміки тощо. 

Виконавці фольклору — акини, ашуги, гуслярі, кобзарі, 
кюйші, леутари, менестрелі, скоморохи, шпільмани та інші, 
які змінюють і удосконалюють форму музичного твору.  

Завдяки композиторам відбувається стилізація фольклору.

стилізований фольклор — відтворення націо
нального стилю композиторами і музикантами  
у народній манері виконання із внесенням певних 
змін (використання сучасних обробок та сучасного 
аранжування музичних творів). 
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Є. станкович. Фолькопера «Коли цвіте папороть»  
(фрагменти). 

Проаналізуй цей твір за таким планом:
1. Розкажи про свої враження від прослуханої музики.
2. У чому  особливість звучання фольклорних пісень в опері?
3. Чому прослуханий твір має незвичну назву — фольк

опера? Які її характерні  ознаки?
4. Який народний обряд зображено в опері? Які народні піс

ні календарнообрядового циклу використано у творі? 

Євген Федорович стАнКович  
Сучасний український композитор, 
автор вокальних, симфонічних, камер
них і оркестрових творів, фолькопери 
«Коли цвіте папороть», балетів «Оль
га», «Майська ніч», «Ніч перед Різд
вом», «Вікінги» та музики до художніх 
і документальних кінофільмів, серіа
лів, мультфільмів,  театральних вистав. 

«Коли цвіте папороть» — фолькопера Є. Станковича  
в трьох актах. Вона написана у середині 1970х років, а вперше 
прозвучала в концертному виконанні 2011 року. Літературною 

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті

Г. Семірадський. «Ніч напередодні Івана Купала»
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Фольклор та сучасна стилізація

основою опери стали твори М. Гоголя, національний фольклор, 
героїчний епос і народні обряди України. В опері відтворено 
традиції святкування народного свята Івана Купала. 

Пригадай, що ти знаєш про це свято.

Пісня «ой на Івана, та й на Купала» (стилізація на-
родного обряду) у виконанні театру Пісні «джерела».  

Проаналізуй цей твір за таким планом:
1. Порівняй виконання купальської пісні з мелодіями фольк

опери.
2. Охарактеризуй засоби музичної виразності та мелодію про

слуханої композиції.

Чом Ти не прийшов
Українська народна  пісня
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ЧОМ ТИ НЕ ПРИЙШОВ
Українська народна пісня

І. Соколов. «Ніч на Івана Купала»
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 — Чом ти не прийшов, як місяць зійшов?
 Я тебе чекала.
 Чи коня не мав, чи стежки не знав,
 Мати не пускала?

 — І коня я мав, і стежку я знав,
 І мати пускала.
 Молодша сестра (бодай не зросла!)
 Сідельце сховала.

 А старша сестра сідельце знайшла,
 Коня осідлала.
 — Поїдь, братику, до дівчиноньки,
 Що тебе чекала.

 Тече річенька невеличенька,
 Скочуперескочу.
 Віддай ти мене, моя матінко,
 За кого я схочу.

Розглянь репродукції картин. Яка з них, на твою думку, 
найкраще підходить до пісні?

& b 44 42
Повільно
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ЧОМ ТИ НЕ ПРИЙШОВ
Українська народна пісня

М. Пимоненко. «Українська ніч»
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 Що таке музичний фольклор?
 Розкажи про фольклорну стилізацію. У чому її особливість?
 Що стало основою опери Є. Станковича?
 Як змінилися купальські пісні у його фолькопері?
 Які твори Є. Станковича ти знаєш?
 Розкажи про пісню, яку ми вивчали сьогодні. Заспіваєш її 

своїм рідним? 
 Поділися своїми враженнями від уроку.

Послухай музику у телеефірі та на хвилях радіо. Які сти
лізовані твори там лунають? Приєднайся до проекту наших 
друзів.

Фольклор та сучасна стилізація

Мені дуже сподобалися слов’янські стилізовані 
пісні.   

Я вважаю, що в кожній країні багато цікавих 
фольклорних пісень. Давай зберемо цікаву музичну 
колекцію стилізованих народних пісень.

М. Пимоненко. 
«Ідилія»

К. Трутовський.
«Покинута»
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українська 
авТенТиЧна музика 

Сьогодні я натрапив на цікаву музику у виконан-
ні ансамблю автентичної музики. Що це за по-
няття?  

Я теж зацікавилась автентичним виконавством. 
Давай дізнаємося про нього більше.

Привіт, мій друже! Сьогодні ми послухаємо оригінальну автентич
ну музику і дізнаємося про творчість колективів, які в наш час її ви
конують. 

Автентичне виконавство, автентизм (від пізньолат. 
authenticus — справжній, достовірний) — рух у музичному ви
конавстві, що ставить своїм завданням максимально точне від
творення звучання музики минулого і відповідність сучасного 
виконання оригінальним, «історичним» уявленням.

Автентичне виконання передбачає обізнаність музиканта 
в усіх аспектах музичної практики та теорії того періоду і тієї 
країни, де і коли була написана музика. У західних країнах це 
явище має назву історично інформоване виконавство. 

Дуже важко відтворити оригінальне звучання тих інстру
ментів, які вийшли з ужитку, наприклад, віоли да гамба, ба
рокової скрипки, поздовжньої флейти, клавесина, клавікорда, 
фісгармонії тощо. 

Щоб відтворити манеру народного виконання, музиканти
автентисти здійснюють експедиції по селах, записують давні 
народні пісні, шукаючи носіїв народних традицій  переважно 
серед людей похилого віку.

Непідробний інтерес до автентичного звучання української 
музики проявляв М. Лисенко, який організовував концерти 
кобзаря Остапа Вересая. 
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Наприкінці 1970х років навколо українських ентузіас
тів та любителів старовинної музики А. Шпакова (лютня) та  
С. Крутикова (клавесин, блокфлейти) згуртувався колектив 
однодумців, який прагнув наблизитися до автентичності у ви
конавстві. 

У 198090х роках активну творчу діяльність вів ансамбль 
«Silva Rerum» («Лісове життя») під орудою Т. Трегуб. З 1990 х 
років автентичне виконання старовинної музики пропагує  
Н. Свириденко.

У наш час численні фестивалі та конкурси автентичного 
виконавства продовжують традиції відтворення оригінальної 
народної музики.

українська народна пісня «як поїду я в город  Пол-
таву» у виконанні гурту «Божичі» (фрагмент).

 українська народна пісня «Летіла зозуля через мою 
хату» у виконанні гурту «древо» (фрагмент).

українські народні пісні «зійшов місяць, зійшов яс-
ний», «ой, сяду я край віконечка» у виконанні автен-
тичного колективу (фрагменти).  

Проаналізуй ці  твори  за таким планом:
1. Розкажи про своє враження від прослуханих пісень.
2. У якій манері виконуються пісні? Обґрунтуй свою думку.
3.  Які характерні риси автентичного виконання відчувалися 

у прослуханій музиці?
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Автентичне музикування — стиль у музичному 
виконавстві, в якому максимально точно відтворе
но звучання музики минулого. 

      виконавці автентичної музики

У XX столітті до українського 
фольклору зверталися численні про
фесійні та аматорські гурти Украї
ни. Протягом століття було створено 
чимало колективів, що спеціалізу
валися на виконанні обробок укра
їнських народних пісень і танців, а 

також творів українських композиторів у подібній стилістиці. 
Так, 1922 року був організований перший Оркестр українських 
народних інструментів, 1939 — Гуцульський ансамбль пісні і 
танцю, 1943 — народний хор ім. Г. Вірьовки, 1951 — Ансамбль 
танцю України.

У 2000х роках в Україні зароджуються фестивалі етнічної 
музики «Країна мрій», «Шешори», «Берегиня» та інші, де на
родна музика звучить як в автентичному виконанні, так і в 
різноманітних обробках. Серед сучасних гуртів автентичного 
співу — «Божичі», «Володар», «Буття» тощо.

Етнічні мотиви у своїй творчості використовують гурти 
«Тартак», «Воплі Відоплясова» («ВВ»), «Мандри», «Гайдама
ки», «Очеретяний кіт»; оригінальне нашарування етнічних 
елементів пропонує гурт «Даха Браха».

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті

Гурт «Гайдамаки»
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До фольклорної музики можна віднести і сучасний напрям  
рокмузики — фолкрок.

Цей музичний напрямок сформувався наприкінці 50х — на 
початку 60х років ХХ століття. Найбільша популярність фолк
року припала на середину 60х років. 

В Україні проводиться ряд фестивалів рокмузики, на яких 
звучить фолкрок. Це «Тарас Бульба», «Рокекзистенція», 
«Рок Січ», «Чайка», «Мазепафест», «Славське Рок»,  молодіж
ні фестивалі «Нівроку», «Фортеця», «Гніздо» та інші.

Фолкрок (англ. folk rock — народний рок) — на
прямок музики року, «електрифікований» варіант 
поєднання фольклору з роком, що виник після 
Другої світової війни у США та мав значний вплив 
на подальший розвиток музики року. 

Послухай пісні фолкроку у виконанні сучасних україн
ських гуртів та порівняй їхнє звучання з народними піснями в 
автентичному виконанні, які щойно звучали.

Гурт «воплі відоплясова». «весна прийде».
Гурт «Гайдамаки». «Лелеки».

За допомогою кольорових олівців створи афішу з повідо
мленням про  концерт автентичної музики. 

здрАстуй, свІт!

Слова В. Кострова                                                       Музика Л. Квінт 

Українська автентична музика
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ЗДРАСТУЙ, СВІТ!
Слова  В. Кострова                                                                          Л. Квінт
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 Світ прокинувсь, мов дитятко,
 Сонце сяє в небесах,
 І веселе мчить лошатко
 У заквітчаних полях.
 Грива стелиться, мов хвиля,
 Зірка сяє на чолі.
 Світе, хочеш буть щасливим?
 Тож будь мирним назавжди!

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті
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ЗДРАСТУЙ, СВІТ!
Слова  В. Кострова                                                                          Л. Квінт
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   Приспів: 
Здрастуй, світ! Здрастуй, друг!
Пісні щедрий виднокруг!
Здрастуй, день! Здрастуй, мить!
Неба осяйна блакить!
Здрастуй, дім! Здрастуй, даль!
Здрастуй, радість і печаль!
Давнина і майбуття!
Здрастуй, молоде життя!

Якщо світ такий крилатий
І насправді, і вві сні,
Хай навчить нас всіх лошатко
Сонцю вірити й траві,
І ловити пісню й казку
У коштовні неводи.
Світе, хочеш бути гарним?
Тож будь мирним назавжди!

   Приспів.

 Що таке автентична музика? 
 Які сучасні гурти виконують фольклорну музику?
 Про що розповіла тобі пісня Л. Квінт?
 Що спільного між давньою фольклорною музикою та її су

часним автентичним звучанням? 

Пригадай одну з народних українських пісень та спробуй за
співати її в стилі фолкрок або використай автентичний вокал.   

Українська автентична музика

А я підготую презентацію та більше дізнаюся про 
європейські колективи інструменталістів, які 
відроджували звучання стародавніх інструментів. 

Прослухана сьогодні музика наштовхнула мене 
на думку про створення ролика під назвою 
«Фолк-рок». 
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еТніЧна музика

Привіт, мій друже! Сьогодні ми вирушимо у віртуальну музичну ман
дрівку  країнами світу. Кожна держава має свої музичні особливості, 
національні інструменти та неповторну етнічну музику. Поглянь, наші 
друзі вже готові до подорожі!  

1 зупинка — історія етнічної музики

Термін етнічна музика —  
музика народів світу (world mu-
sic) — з’явився у 1980х роках 
в англомовних країнах для 
класифікації певних музичних 
явищ.

Етнічній музиці властиві ви
користання ладогармонічних 
і мелодичних особливостей на
родної музики та запозичення 
народних інструментів або ма

нери виконавства. У той же час етнічна музика не є поняттям, 
тотожним народній музиці, — вирізняючим для етнічної му
зики є належність до масової культури. 

Христино, я запрошую тебе у світ етнічної музи-
ки. Цю презентацію я готував тобі у подарунок. 
Це мій маленький сюрприз!

Цікаво! Я дуже люблю подорожувати! Гадаю, сьо-
годнішня музична мандрівка буде дуже цікавою.

В. Кушнір. 
«Рапсоди»
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В Україні для позначення цього типу музики широко послу
говуються терміном фолк-рок або його відповідником етно-рок.

етнічна музика — термін, що є аналогом англій
ського «world music» і відноситься до тієї частини 
популярної музики, що бере свій початок у музич
ному фольклорі різних країн. 

2 зупинка — народні мотиви світу

Музичний калейдоскоп: уривки з творів  арабської, 
індійської, грецької, іспанської, африканської, япон-
ської, австралійської, чукотської етнічної музики.

Ознайомся із незвичними етнічними інструментами наро
дів світу та особливостями їхнього звучання.

діджеріду — музичний духовий інструмент аборигенів Ав
стралії. Його роблять зі шматка стовбура евкаліпта завдовжки 
13 метри, серцевина якого виїдена термітами. 

сякухŠті — японський музич
ний духовий інструмент у вигляді 
бамбукової флейти.  

віна — стародавній індій
ський щипковий (плектор
ний) музичний інструмент, 
який має форму лютні. 

віуела — іспанський щип
ковий інструмент, схожий на 
гітару з опуклим дном. 

'

'

' '
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варгŠн — старовинний язичко
вий інструмент, схожий на дримбу.

Кпанлоґо  — барабан, поши
рений у Гані (Західна Африка). 
Його корпус зроблено з твердого 
дерева, а мембрана — зі шкіри 
антилопи.  

Бузукі — грецький музичний 
інструмент групи струннощипкових. 
Входить до класичного грецького орке
стру або сольно супроводжує танці та 
популярні пісні. 

3 зупинка — етнічна музика у творах композиторів
 

в. зубицький. сюїта «українські танці», 1 частина. 

Проаналізуй цей твір  за таким планом:

1.  Поділися своїми враженнями від музичного твору.
2. У чому особливість звучання народних танців?
3. Які інструменти створили неповторний музичний образ?
4. Розкажи про засоби музичної виразності твору. 
 

володимир данилович зубицький 

Сучасний український композитор та 
виконавець (баяніст). Серед його тво
рів — опери «Палата №6» за А. Чехо
вим і «Чумацький шлях» тощо; балет 
«Задунайські розваги», кантатисим
фонії «Чумацькі пісні», «Океан долі», 
твори для оркестру українських на
родних інструментів та інші. 

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті

'

'
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Інтерес західної культури до екзотичної для неї народної 
музики існував давно і проявлявся у численних творах, по
чинаючи з другої половини XIX століття. Так, наприклад,  
А. Дворжак написав «Слов�янські танці» під впливом музики 
центральної Європи, інтерес 
до японської музики проявив
ся в опері Дж. Пуччіні «Чіо
ЧіоСан». На сцені ХХ століт
тя етнічна музика переросла в 
напрямок неофольклоризму, в 
якому працювали І. Стравін
ський, Р. Щедрін, Е. Вілла
Лобос, К. Чавес, М. Скорик,  
Є. Станкович та інші.

У попкультурі інтерес до етнічної музики почав проявляти
ся у 1960х роках. Наприклад, у творчості гурту «The Beatles» 
з’являються індійські мотиви. Тоді ж  завойовує популярність 
стиль реггі, що опирається на традиційну музику Ямайки.

Із 1980х років на Заході зростає інтерес до фольклору.  
З одного боку музиканти шукали нових звучань і відкрива
ли для себе народні мотиви, з іншого — етнічна музика стала 
перспективною з погляду маркетингу й музичної індустрії. 

Серед етнічної музики доволі розповсюдженою є кельтська 
музика — термін, що використовується для позначення су
купності музичних традицій народів, які є потомками кельтів  
і проживають на території Ірландії, Шотландії та Британії. Ця 
музика об’єдналася з жанрами популярної музики й утворила 
цілий напрямок — кельтик-ф’южн.

4 зупинка — українська етнічна музика
Інтерес до українського музичного фольклору проявляли ба

гато українських композиторів. У їхньому творчому доробку є 
обробки українських пісень для хору, голосу або вокальноін
струментальних ансамблів. Так, у 1940х роках був розроблений 
новий тип виконавського колективу — народний хор, що не мав 
аналогів у західній культурі. 

Етнічна музика

Сцена з опери «Чіо-Чіо-Сан»
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У наш час етнічне звучання мають композиції Тоні Матві
єнко, Злати Огневич, Лами, гуртів «Kozak Sys tem», «ВВ», «Во
анергес» тощо.

Фрагменти української етнічної музики: «Аркан» 
(цимбали, скрипка, дводенцівка, бубон), «Буковинська 
полька» (сопілка), віночок закарпатських мелодій (гра 
на дримбі), сигнал до полонинського ходу (трембіта і 
ріг), композиція «Кольорові села» (гра на цимбалах). 

Проаналізуй ці твори за таким планом:

1. Розкажи про своє враження від прослуханих творів.
2. У чому особливість звучання етнічної музики України?
3. Які незвичайні музичні інструменти було чути у творах?
4.  Охарактеризуй  засоби музичної виразності творів.

Підготуй пензлик та акварельні фарби. За допомогою штри
хів та кольору зобрази на папері те, що ти уявляєш, слухаючи 
українську етнічну музику. 

Ознайомся з етнічними інструментами України.
цимбали — старовинний 

струн  ний ударний ін струмент із 
дерев’яним  корпусом у формі 
трапеції та комплектом спеціаль
но розташованих струн. Верхня 
дека виробляється із ялини або 
смереки, нижня — із явора. Звук 

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті

Гурт «Kozak System»
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видобувають, вдаряючи по струнах дерев’яними паличками
молоточками або гнучким вербовим прутиком. В Україні цей 
музичний інструмент відомий із XVII століття. Сучасне вироб
ництво цимбалів побутує на Гуцульщині.

дримба — народний щипковий 
інструмент, схожий за формою на 
маленьку підкову з тоненьким ста
левим язичком усередині. Найчасті
ше використовується в гуцульсько
му музичному побуті. 

Заспівай пісню Л. Квінт «здрастуй, світ!» під фоногра
му. Уяви себе в музичній студії та запиши власний спів і спів 
своїх друзів на диктофон. 

 Яка музика  називається етнічною? Що ти про неї знаєш?
 Розкажи про давні етнічні інструменти. Звуки яких інстру

ментів ти зможеш упізнати на слух? 
 У творчості яких композиторів та сучасних виконавців зу

стрічаються етнічні мотиви?

Послухай етнічні твори. Розкажи про них друзям та рідним.
Приєднайся до проекту та створи свою презентацію «Укра

їнська етнічна музика».

Етнічна музика

Мене вразила ця музична подорож! Я хочу ство-
рити презентацію «Українська етнічна музика».

А я продовжу свій проект і додам сторінки про 
кельтик-ф’южн, реггі та відомі етнічні колек-
тиви.



78

ТанцÞвальна еТніЧна 
Та популßрна музика 

Привіт, мій друже! Сьогодні ми поринемо у світ танців народів сві
ту. Наші друзі вже готові до мандрівки.

Танець — один із найдавніших видів мистецтва. Танці 
народів світу розкривають колорит і особливості будьякої 
націо нальності. Найдревнішими є ритуальні танці, які вико
нувалися під час церемоній та ритуалів. 

танець, танок — вид мистецтва, де художні об
рази створюються засобами пластичних рухів 
людського тіла. У танці відображається емоційно
образний зміст музичних творів. 
танці народів світу — вираження  характерних 
національних особливостей культури і традицій 
народу в пластиці і рухах у супроводі музики. 

Існує багато різновидів танцю. 
народний танець — це яскраве вираження менталітету 

і творчості кожного народу. 
Класичний танець є основою мистецтва балету і вимагає 

спеціальної підготовки.
естрадний танець має власну специфіку та існує як під

тримка виступу естрадного співака.

Привіт! Нарешті ми потрапимо у світ танцю.  
Я дуже люблю сучасні танці. А ти?

А я полюбляю естрадні танці, але сьогодні пропо-
ную тобі дізнатися про танці народів світу. Їх так 
багато! 
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народні танці займають значне 
місце в культурі кожної країни по
ряд із народною піснею та народни
ми звичаями. 

Серед відомих українських народ
них танців — гопак, метелиця, ко-
зачок, коломийка, аркан та інші.

До танців інших народів відно
сяться жок, жемжурка, краков’як, 
тропак, лезгинка, болеро, фламенко, 
полька тощо. 

Історичними танцями називають здебільшого європей
ські танці, що були популярні в певну епоху на балах знаті. 
Багато з них виникло з народних танців, набравши вишукано
го стилю. Популярні історичні танці змінювалися з епохами. 
До них належать павана, гальярда, контрданс, менует, ма-
зурка, полонез, кадриль та інші.

Музична вікторина «танці народів світу»

уривки з творів: жок, краков’як, болеро, фламенко, 
індійський танець.

Пропоную тобі познайомитися з іспан
ським танцем, який отримав друге життя 
в опері та балеті.

Хабанера (від назви міста La Haba
na — Гавана) — іспанський танець ку
бинського походження, який за своїм 
ритмом наближений до танго.

Ж. Бізе. Хабанера з опери «Кармен». 
Ж. Бізе, р. Щедрін. Хабанера із «Карменсюїти». 

Дж. Апперлей.  
«Танцівниця»
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Проаналізуй ці твори за таким планом:
1. Розкажи про своє враження від танцювальної музики.
2. Порівняй звучання танцю хабанери в опері та балеті. 
3. Назви характерні ознаки танцю та засоби музичної виразнос

ті творів.
4. Які інструменти створили неповторний музичний образ іс

панського танцю?

Жорж БІзе   
Французький композитор, диригент, 
піаніст епохи романтизму, автор 
опер, оперет, симфонічної та хорової 
музики. 
«Кармен» — опера в чотирьох діях, 
написана композитором за новелою 
П. Меріме. 

родіон Костянтинович ЩедрІн
Російський композитор, автор сим
фонічних творів, опер і балетів («Кар
менсюїта», «Анна Кареніна», «Дама 
з собачкою» тощо).
«Кармен-сюїта» — його одноактний 
балет, заснований на опері Ж. Бізе 
«Кармен», музичний матеріал якої іс
тотно перекомпонований, стиснутий 
і переоркестрований Р. Щедріним.

Бальний танець — сучасна назва танців, призначених 
для масового виконання на вечорах відпочинку, танцюваль
них майданчиках, вечірках тощо.  

До стандартної програми бальних танців входять повіль-
ний вальс, квік-степ (швидкий фокстрот), танго, фокстрот, 
віденський вальс, а до латиноамериканської — ча-ча-ча, 
джайв, румба, самба та пасадобль.

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті
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Розглянь ілюстрації. Які танці ти впізнаєш? Охарактеризуй їх.

Музична вікторина «Бальні танці»

уривки з творів: танго, вальс, самба, чачача, румба.

Аргентина подарувала любителям танців танго, Бразилія ж 
відома своєю самбою. 

Багато танців зародилося на Кубі. Так, румба і чачача 
згодом були кодифіковані й стали частиною латиноамерикан
ської програми бальних танців. Свого часу були популярними 
й інші танці кубинського походження: мамбо, сальса тощо.

троЄ БІЛиХ Коней

Слова Л. Дербеньова                                          Музика Є. Крилатова
 Переклад М. Мигаль

Із кінофільму «Чародії» 

Танцювальна етнічна та популярна музика
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  Замерзли ріки і земля біліє
  І тихо кожен дім дріма.
  Це у місті вогко й вітер віє,
  Це у місті вогко й вітер віє,
  А за містом скрізь зима, зима, зима.

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті
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Танцювальна етнічна та популярна музика

   Приспів:
  Від турбот і людей, від турбот і людей
  Нас швидко у санках везуть
  Троє білих коней, троє білих коней —
  Синами зими їх зовуть.

  Поля вдягли святкові білі шати
  І до весни ліси всі сплять,
  Лиш ялинки у трикутних платтях,
  Лиш ялинки у трикутних платтях
  Знов назустріч нам біжать, біжать, біжать.

    Приспів.
  Замерзли ріки і земля біліє,
  Та я морозу не боюсь.
  Це у місті моє серце мліє,
  Це у місті моє серце мліє,
  А за містом я сміюсь, сміюсь, сміюсь.
   Приспів.

 Які танці народів світу тобі відомі? 
 У яких творах зазнав аранжування іспанський народний 

танець хабанера? Назви імена авторів і жанри цих творів.
 Пісня з якого фільму нагадала про чудові зимові свята? 

Чи часто у тебе вдома звучить танцювальна музика? Які 
танці народів світу ти можеш відтворити перед рідними? 

Приєднайся до проекту наших друзів. 

Мені дуже сподобалися танці народів світу! Вияв-
ляється, бальні танці походять із народних.

Так, і кожен з них виражає традиції власного на-
роду. Давай створимо проект «Танці народів світу».
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сТорінками ªвробаЧеннß

Доброго дня, мій друже! Сьогодні на нас чекає зустріч із хітами Єв
робачення. Серед них  будуть  мелодії різних країн і  різних музичних 
напрямків.  

Пісенний конкурс Євробачення (англ. Eurovision Song 
Contest) — щорічний пісенний конкурс, який проводиться 
з 1956 року між країнамичленами Європейської Мовної Спілки.  

Ідея створити міжнародний пісенний конкурс, у якому б 
усі країни брали участь в єдиній телевізійній програмі, що 
транслюється для широкого загалу, народилася у 1955 році. 
Перший конкурс пройшов 24 травня 1956 року в місті Луґано, 
що у Швейцарії. У ньому взяло участь сім країн, кожна з яких 
представила по дві пісні. Але вже з 1957 року ввели обмежен
ня — одна пісня від кожної країниучасниці. Пісенний кон

Сьогодні я запросив тебе, Христино, в нашу теле-
студію, де знімають передачу «Сторінками Євро-
бачення». Ти зможеш дати інтерв’ю про те, які 
хіти з конкурсу слухають у вашій країні, та роз-
повісти про своїх виконавців. 

Згода. У вашій студії я ще не була. Ходімо! 
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курс Євробачення 1956 року 
виграла країнагосподар — 
Швейцарія. 

Починаючи з 2008 року,  
конкурс складається з двох 
півфіналів та фіналу. Шість 
країн потрапляють до фіналу 
автоматично (Франція, Вели
кобританія, Німеччина, Іспа
нія, Італія і країнапереможець 
попереднього року), інші двад
цять — із півфіналів.

Цікаво знати, що Україна  
почала брати участь у пісен
ному конкурсі Євробачення з 
2003 року. Першим представ
ником від нашої країни став  
О. Пономарьов із піснею «Hasta 
la Vista». Він зайняв 14е місце.

Та вже наступного року 
Україна виграла «Євробачен
ня2004» із піснею «Дикі танці» 
Руслани і максимальним балом 
за всю попередню історію кон
курсу.

Українську пісенну куль
туру з 2005 року представля
ли наступні виконавці: гурт 
«Ґринджоли» з піснею «Ра
зом нас багато» (19е місце), 
Тіна Кароль із композиці
єю «Show me your love» (7е 
місце), Вєрка Сердючка з 

піснею «Dancing Lasha Tumbaі» (2е місце), Ані Лорак із 
піснею «Shady Lady» (2е місце), Світлана Лобода  з ком
позицією «Be My Valentine!» (12е місце), Alyosha із піс
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нею «Sweet People» (10е місце), Міка Ньютон з компози
цією «Angel» (4е місце), Гайтана з піснею «Be My Guest»  
(15е місце), Злата Огневич із композицією «Gravity» (3є міс
це) та Марія Яремчук із піснею «TickTосk» (6е місце).

Фрагменти композицій.
руслана. «дикі танці». 
Ані Лорак. «Shady Lady». 
о. рибак. «Fairytale» (норвегія).
Лорін. «Euphoria» (Швеція). 

Проаналізуй ці твори за таким планом:
1. Розкажи про своє враження від прослуханих пісень.
2. Що ти можеш сказати про стиль виконання пісень? 
3. Як ти вважаєш, чому ці пісні були гідно оцінені глядачами 

пісенного конкурсу?

руслана Лижичко — україн
ська співачка, авторвиконавець 
і продюсер. «Дикі танці» — це 
сучасна обробка давніх етнічних 
гуцульських мотивів (ритмів і 
танців) та нових течій поп і рок
музики.

олександр рибак — норвезький спі
вак і скрипаль білоруського походження, 
переможець конкурсу 2009 року в Москві 
(Росія). До пісні «Fairytale» («Казка»), з 
якою О. Рибак здобув перемогу, входить 
старовинна ірландська мелодія.

Лорін — популярна шведська співач
ка марокканськоберберського походжен
ня, переможниця «Евробачення2012» в 
Баку (Азербайджан).

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті
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Виконуємо пісню «троє білих коней» Є. Крилатова.
Уяви себе в музичній студії та запиши власний спів і спів 

своїх товаришів на диктофон. 

Переглянь уривок із фільму «Чародії», в якому звучить піс
ня «Троє білих коней». 

«чародії» — новорічна музична комедіякіноказка режи
сера К. Бромберга за сценарієм братів А. і Б. Стругацьких. 
Фільм було знято у 1982 році. У головних ролях — Олександр 
Абдулов та Олександра Яковлева.

Розкажи про характер пісні та обґрунтуй, чи доречно авто
ри фільму ввели її у сюжет картини. 

Охарактеризуй музичний супровід пісні «Троє білих ко
ней». Які інструменти його виконували? 

 Поділися своїми враженнями від уроку.
 Що тобі було вже відомо про пісенний конкурс Євробачен

ня? Яка інформація стала новою?
  Які учасники конкурсу тобі запам’яталися? 
  Які пісні тобі найбільше сподобалися?
 За кого з українських учасників конкурсу ти вболівав? Ким 

найбільше пишаєшся?
  Чи є серед музичних композицій, які ти слухаєш вдома, по

пулярні хіти Євробачення? Чим вони тобі подобаються?  

Послухай музику, яка лунає на хвилях радіо та в телеефірі. 
Чи є серед творів конкурсні пісні з Євробачення? 

Створи власний пісенник хітів Євробачення.

Сторінками Євробачення

Я у захопленні від перегляду телепередачі про іс-
торію Євробачення! Буду тепер колекціонувати 
найкращі пісні цього конкурсу. 

А я підготую колекцію відеоуривків із фільмів, 
де лунають пісні про зиму. Сфотографуймося на 
пам’ять біля телевишки!
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суЧасні обробки 
длß есТрадноÃо оркесТру

п³äñóìêîâèé óðîê

Привіт, любий друже! Чи доводилося тобі бувати у камерному кон
цертному залі? Сьогодні у тебе буде нагода сюди завітати. 

А ось і наші друзі на зв�язку у скайпі.

Під час новорічних свят лунає святкова та розважальна му
зика у виконанні  сучасних виконавців і колективів. Окремі 
композиції  стають хітами і впізнаються одразу — з двох чи 
трьох нот. Запрошую тебе послухати популярні музичні тво
ри, які створять новорічний настрій, та познайомитися з їхні
ми виконавцями.  

джеймс Ласт. «зима».    
Поль Моріа. «Jingle Bells».

Проаналізуй ці твори за таким планом:
1. Поділися своїми враженнями від прослуханих творів.
2. До якого жанру відноситься кожен із них?
3. Які інструменти створили неповторні музичні образи?
4. Розкажи про засоби музичної виразності творів. Визнач ха

рактер мелодій.
5. Чи уявляєш ти зиму та зимові свята, слухаючи твори? 

Христино, сьогодні я заспіваю тобі нову коляд-
ку. Пригадуєш ті, що ми виконували минулого 
року  взимку?

А я пропоную тобі послухати пісню відомого ан-
самблю зі Швеції. Вона створює святковий на-
стрій. А ще хочу розповісти про зимову пісню, що 
є популярною у всьому світі.



89

джеймс Ласт — німецький композитор, 
аранжувальник і диригент. Він успішно працює 
з тво рами, що представляють собою абсолютно 
різні стилі і напрямки: від традиційної, народ
ної  музики до альтернативного року, хардроку 
та електронної музики. 

Музикантом і його оркестром створено 
більше 200 альбомів, багато з яких отримали 
«золотий» статус, а 18 з них — «платиновий».

Поль Моріа — французький ком позитор, 
аранжувальник і диригент. 

У 1965 році П. Моріа створив свій оркестр,  
з яким записав інструментальні версії попу
лярних пісень і здійснив обробки класичної му
зики. Музика П. Моріа часто звучала на хвилях 
радіо та на телебаченні, навіть використовува
лася в телепередачах, фільмах і мультфільмах 
(наприклад, мультсеріал «Ну, постривай!»). 

естрадний оркестр — колектив музикантів, що 
виконує естрадну та джазову музику з використан
ням струнних, духових (саксофонів у тому числі), 
клавішних, ударних та електронних музичних ін
струментів.

Послухай відому пісню «Carol of the Bells», яку виконує 
американська група «Pentatoniх», що співає а капела. 

Гурт «Pentatoniх». «Carol of the Bells».

Пісня «Carol of the Bells» 
створена за мотивами української  
народної пісні в обробці М. Леон
товича («Щедрик»), що була заве
зена в Америку на початку XX ст. 

Квінтет «Pentatonix» виконує 
аранжування відомих шедеврів.
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Послухай відомі новорічні пісні. Назви засоби музичної ви
разності кожного твору.

Б. Кросбі. «Jingle Bells».
Гурт «АввА». «Happy New Year».

«Jingle Bells» — популярна у всьому світі англійська 
різдвяна пісня. Написав її американський композитор  
Дж. П’єрпонт і зареєстрував під назвою «One Horse Open 
Sleigh» 16 вересня 1858 року. Пісня була перекладена багать
ма мовами світу. Особливу популярність вона отримала в 
1940х роках виконанні Б. Кросбі.

«ABBA» — шведський вокальний 
квартет, названий за першими літе
рами імен виконавців (Агнета, Бйорн, 
Бенні, АнніФрід). Група розпалася в 
1982 році, та нове зростання популяр
ності «АВВА», як і всієї музики часів 

                                     дискобуму, почалося в 1992 р.  
«Happy New Year» — одна з найвідоміших композицій 

групи, що вийшла 1980 році. Шведська група «ATeens» у 
2000 р. випустила каверверсію цієї пісні.

тиХА нІч, святА нІч!  
Колядка

Слова Й. Мора                                                             Музика Ф. Грубера

Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті
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Тиха ніч, свята ніч! 
Ясність б’є від зірниць. 
Дитинонька пресвята, 
Така ясна, мов зоря, 
Спочиває в тихім, 
Тихім сні.
Тиха ніч, свята ніч!
Гей, зітри сльози з віч! 
Бо Син Божий йде до нас, 
Цілий світ любов’ю спас, 
Витай нам, святе Дитя!
Свята ніч настає, 
Ясний блиск з неба б’є. 
В людськім тілі Божий Син 
Прийшов нині в Вифлеєм, 
Щоб спасти цілий світ.

Сучасні обробки для естрадного оркестру. Підсумковий урок

Мені дуже сподобалася пісня «Jingle Bells», я на-
віть слова вивчив. Тепер буду збирати всі варіан-
ти виконання цієї популярної пісні.

А я цілий вечір наспівую колядку «Тиха ніч, свя-
та ніч!».
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œœ œœ jœœ ..œœ
свя та ніч!

œœ
jœœ ..œœ

Яс ність б’є

œœ jœœ ..œœ
від зір ниць.- - - -

& bb ..œœ
jœœ jœœ jœœ

Ди ти нонь ка

œœ œœ jœœ ..œœ
пре свя та,

œœ jœœ œœ œœ jœœ
та ка я сна,

œœ œœ jœœ ..œœ
мов зо ря,- - - - - - - -

& bb œœ
jœœ œœ œœ œœ

спо чи ва

..œœ
..œœ

є

œ œ jœ œ œ jœ
в ти хім, ти хім

œ Jœ œ Jœ .œ jœ ‰ ‰
сні.

.œ Jœ
- - - - - - -

ТИХА НІЧ, СВЯТА НІЧ!
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Тема 1. Музичне мистецтво у нашому житті

2
бали

 Вірменський духовий інструмент, який виробляють 
виключно з деревини абрикоса:  

    а) флейта; б) сопілка;  в) дудук.
 Народний танець народів Кавказу: 
    а) гопак; б) лезгинка;  в) фламенко.
 Старовинний язичковий інструмент, схожий на 

дримбу: 
    а) орган;  б) варган; в) сякухаті.
 Країна, яка подарувала світові танго: 
    а) Куба; б) Перу; в) Аргентина.
 Назва пісні з відомої опери М. Лисенка за одно

йменною п’єсою І. Котляревського:
   а) «Чом ти не прийшов»; б) «Гаю, гаю, зелен роз

маю»; в) «Сонце низенько».
 Видозмінювання народної пісні музичними засоба

ми і прийомами — це:
    а) обробка інструментальної музики; б) оркестров

ка; в) обробка народної вокальної музики.

3
бали

 Видозмінювання музичного твору шляхом гармо
нізації, аранжування, транскрипції — це: 

    а) обробка; б) аранжування; в) стилізація.
 Композитор, автор фолькопери «Коли цвіте па

пороть»:
    а) М. Лисенко; б) А. Хачатурян; в) Є. Станкович.   
  Напрямок музики року, «електрифікований» ва

ріант поєднання фольклору з роком: 
    а) фолкрок; б) реггі; в) кельтикф’южн.
 Вокальна, інструментальна, вокальноінструмен

тальна і музичнотанцювальна творчість народу, 
основний вид і підсумок художньої творчості ба
гатьох поколінь: 

   а) музика; б) музичний фольклор; в) партитура.

ПеревІр сеБе
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4
бали

 Стиль музичного виконавства, в якому макси
мально точно відтворено звучання музики ми
нулого: 

   а) автентична музика; б) народна музика; в) етніч
на музика. 
 Назва балету, у якому композитор вірменського 

походження відтворив лезгинку:                                               
    а) «Спартак»; б) «Карменсюїта»; в) «Гаяне».
 Назва українського художнього фільму режисера  

І. Кавалерідзе, відзнятого у 1936 році, та одно
йменної опери:

    а) «Князь Ігор»; б) «Наталка Полтавка»; в) «Тарас 
Бульба».  

Сучасні обробки для естрадного оркестру. Підсумковий урок




