НОВА

УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ 5 ПІЛОТНИХ КЛАСІВ
Видавництво «Генеза» розробило навчальні матеріали відповідно до кожної
модельної навчальної програми. Запрошуємо ознайомитися з програмами
та матеріалами на нашому сайті.
https://cutt.ly/AW9kkPM
Обирайте навчальні матеріали та заповнюйте заявку на їх отримання.
https://cutt.ly/fW9kiVR
Пізнаємо природу. Навчальний посібник з інтегрованого курсу для 5 класу
(автори: Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник).
За модельною навчальною програмою Біди Д. Д., Гільберг Т. Г., Колісник Я. І.
Українська мова. Навчальний посібник для 5 класу
(автори: Олександр Заболотний, Віктор Заболотний, Тетяна Попова).
За модельною навчальною програмою Заболотного О. В., Заболотного В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В.,
Попової Т. Д.
Інформатика. Навчальний посібник для 5 класуу
(автори: Йосиф Ривкінд, Тетяна Лисенко, Людмила Чернікова, Віктор Шакотько).
За модельною навчальною програмою Ривкінда Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікової Л. А., Шакотька В. В.
Математика. Навчальний посібник для 5 класу
(автор Олександр Істер). За модельною навчальною програмою Істера О. С.
Мистецтво. Навчальний посібник з інтегрованого курсу для 5 класу
(автори: Олена Гайдамака, Наталія Лємешева). За модельною навчальною програмою Масол Л. М., Просіної О. В.
Вступ до історії України та громадянської освіти. Навчальний посібник для 5 класу
(автори: Віталій Власов, Ігор Гирич, Оксана Данилевська). За модельною навчальною програмою
Бурлаки О. В., Власової Н. С., Желіби О. В., Майорського В. В., Піскарьової І. О., Щупака І. Я.
Зарубіжна література. Навчальний посібник для 5 класу
(автори: Євгенія Волощук, Олена Слободянюк). За модельною навчальною програмою Волощук Є. В.
Українська мова, українська та зарубіжна літератури. Навчальний посібник
з інтегрованого курсу для 5 класу
(автори: Ірина Старагіна, Андрій Панченков, Василь Терещенко, Юлія Романенко,
Оксана Волошенюк, Валентина Новосьолова, Марія Блажко, Поліна Ткач). За модельною
навчальною програмою Старагіної І. П., Новосьолової В. І., Терещенка В. М., Романенко Ю. О., Блажко М. Б.,
Ткач П. Б., Панченкова А. О., Волошенюк О. В.
Працюємо для вас:

тел. гарячої лінії (безкоштовно з мобільних) 0800336917
vid.geneza@gmail.com

Майбутнє за нами!
З питань придбання звертайтеся
ТОВ «Видавництво «Генеза»
тел.: (044) 426-71-81
e-mail: geneza@geneza.ua

Інтернет-магазин:
www.geneza.ua
тел.: (050) 336-99-97
e-mail: sales@tdvsesvit.com.ua
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ЛЮБИЙ ДРУЖЕ!!
Продовжуймо захопливу подорож до прекрасної країни Мистецтва. На тебе чекають цікаві зустрічі з різними видами мистецтва – театром, архітектурою, хореографією, кіно. Ти дізнаєшся про дизайн та інші дуже цікаві речі, які є у твоєму
сьогоденні.
Під час сприймання художніх творів ти проникатимеш у багатий світ людських
почуттів і переживань, будеш співати, малювати – творити.
Тож щасливої дороги країною Мистецтва!
Авторки
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16. Дружнє єднання у творчій співпраці
Ìèñòåöòâî îòî÷óєє íàñ ùîäíÿ – ó íàâ÷àííі, ðîçâàãàõ і ïðîñòî ó äîâêіëëі. Êîæåí ç âèäіâ
â ìèñòåöòâà ñâîїìè îñîáëèâèìè çàñîáàìè âïëèâàє
íà íàøі ïî÷óòòÿ, òî
îðêàєòüñÿ äóøі. Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі âîíè «äðóæíî»
âçàєìîäіþòü ìіæ ñîáîþ, ðàäóþ÷è íàøі çîðîâі òà ñëóõîâі âіä÷óòòÿ ãàðìîíіéíèìè ïîєäíàííÿìè.

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

кіно

інтернет

комп’ютерні ігри

театр

Геннадій
й та Маргарита Рагуліни. Мюзикл «Музично-кольорова казка»
(фрагменти).
Про що «розповіла» музична казка? Пригадай і назви виражальні засоби музичного та образотворчого мистецтва (графіки, живопису, скульптури).

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

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

        

Грайливо,
Гр
рай
айли
ли
иво
во,, танцювально,
та
анц
цюв
ювал
а ьн
ал
ьно,
о,, швидко
шви
видк
д о
дк

mp

     

f

Лариса Лукаш

   


     
mff

Повільно,, наспівно,, ніжно

        Ç       Ç     Ç Ç      Ç Ç
pp

pp

mp
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Ìóçèêà і âіðøі Îêñàíè Ïåðâîâîї-Ðîøêè
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Де в нашому сьогоденні можна спостерігати поєднання різних видів мистецтва?
У вільний час спробуй виконати мелодії на віртуальному фортепіано онлайн.
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16. Дружнє єднання у творчій співпраці
Êîæåí ç íàñ õî÷å êîðèñòóâàòèñÿ â ïîâñÿêäåííі çðó÷íèìè é êîðèñíèìè ðå÷àìè, ïåðåáóâà
àòè ó êðàñèâî îôîðìëåíîìó ïðèìіùåííі àáî íîñèòè
ñòèëüíèé ñó÷àñíèé îäÿã. Ïðî âñå öå äáàþòü äèçàéíåðè. À äèçàéí –
ìèñòåöòâî ðîáèòè íàøå æèòòÿ çðó÷íèì і êðàñèâèì.
Òàëàíò äèçàéíåðіâ ïðîÿâëÿєòüñÿ â ìîäі, àðõіòåêòóðі, äðóêîâàíіé
ïðîäóêöії, òåõíіöі, íà ñòîðіíêàõ âåáñàéòіâ òîùî. Öі êðåàòèâíі ëþäè
ïðàöþþòü íàä òèì, ùîá óñå, ùî íàñ îòî÷óє і ÷èì ìè êîðèñòóєìîñÿ,
áóëî çðó÷íèì і êðàñèâèì.
З колекцій
одягу бренду
Андре Тан

Christopher Dina

Орельєн Саломон

Квіткове оформлення
дитячого парку

Контейнер
для сміття

Поміркуй, як подані дизайнерські роботи впливають на наше сьогодення. Які
знання та вміння, на твою думку, потрібні дизайнеру?
Поміркуй та обговори разом з дітьми твого класу, як дизайн може впливати на
збереження екології.

Äèçàéí – âèä äіÿëüíîñòі, ïîâ’ÿçàíèé іç ïðîєêòóâàííÿì òà õóäîæíіì îôîðìëåííÿì ïðåäìåòíîãî ñâіòó (ñåðåäîâèùà).
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Íèíі ïîïóëÿðíà ïðîôåñіÿ ãðàôі÷íîãî
äèçàéíåðà. Öå ôàõіâöі, ÿêі ñòâîðþþòü âèâіñêè, êàëåíäàðі, áóêëåòè, åòèêåòêè, ëîãîòèïè, óïàêîâêè, àôіøі òîùî. ×åðåç ÿñêðàâі,
íåçàáóòíі òà íåïîâòîðíі çîáðàæåííÿ âîíè
äîíîñÿòü ñïîæèâà÷àì âіçóàëüíі ïîâіäîìëåííÿ, äîïîìàãàþòü óïіçíàòè òîâàð óëþáëåíîãî áðåíäó, à êîìïàíіÿì/ôіðìàì – áóòè
ôіíàíñîâî óñïіøíèìè.

Яку інформацію повідомляють тобі ці зображення? Які виражальні засоби графіки сприяли цьому?
Робота в групах. Розробіть графічні замальовки для оформлення розділів мистецького словничка («Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та ін.)
(графічні матеріали).
Сходинками майстерності:
 Щоб зробити зображення простим і виразним, використайте мінімальну кількість елементів. Приберіть зайві деталі, виявіть суть форми та її характер.
Під час презентації робіт визначте разом найбільш оригінальні, охайні, чіткі та
інформативні.
інфо
ф рм
р атив

У вільний час зверни увагу на речі, що оточують тебе у повсякденні. Поцікався,
який вигляд мали їхні попередники. Зроби висновки про діяльність
ть сучасних
дизайнерів.
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17. Дружнє єднання у творчій співпраці
Éìîâіðíî, áóëî á çîâñіì íåöіêàâî, ÿêáè ìèñòåöòâà íå «äðóæèëè»,
íå âçàєìîäіÿëè ìіæ ñîáîþ. Çàâäÿêè âçàєìíîìó âïëèâó ðіçíèõ âèäіâ
ìèñòåöòâà ÷àñòî íàðîäæóþòüñÿ öіêàâі òâîðè. Íàïðèêëàä, ïіä âðàæåííÿì âіä êàðòèí ç’ÿâèëèñÿ äåÿêі ìóçè÷íі òâîðè, ó áàãàòüîõ ñêóëüïòóðàõ óòіëåíî îáðàçè êіíî, ëіòåðàòóðè, ìóçèêè. Є òâîðè îáðàçîòâîð÷îãî
ìèñòåöòâà, â îñíîâі ÿêèõ – ãåðîї ëіòåðàòóðè. À òâîðè ðіçíèõ ìèñòåöòâ
ìàþòü ëіòåðàòóðíі íàçâè, íàïðèêëàä «êàçêà».

Петро Холодний. Казка про дівчину і паву
Віктор Косенко. «Казка» («24 дитячі п’єси»). Арам
Хачатурян. «Вечірня казка». Валентин Сільвестров. «Дракон і птах» («Дитяча музика»).
Про що «розповіла» тобі музика? Схарактеризуй кожен з творів. Пригадай, що
таке програмна музика. Чому, на твою думку, художник назвав цей твір казкою? Які образи тобі уявлялися? Упізнай і назви образи літератури, втілені у
скульптурі.
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Чи відомі тобі ці кінофільми? Досліди, за мотивами яких літературних творів їх
знято. Запиши автора та назву твору літератури.

Уяви, що література зникла з інших видів мистецтва. Поміркуймо, що може
статися. Скористайся довідкою-підказкою.
Театр

К
Кіномистецтво
о

Хореографія

Музика

ЛІТЕРАТУРА

Образотворче
мистецтво

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

Ìóçèêà é ëіòåðàòóðà çàâæäè іñíóâàëè ïîðó÷. Ó öèõ âèäіâ ìèñòåöòâà áàãàòî ñïіëüíîãî. Íàïðèêëàä, òàêі õóäîæíі çàñîáè, ÿê ãó÷íіñòü
(äèíàìіêà), òåìï, òåìáð, ðèòì, і ãîëîâíå – іíòîíàöіÿ. Âîíà áóâàє
ìàæîðíà àáî ìіíîðíà, çàïèòàëüíà ÷è ñòâåðäæóâàëüíà, ìîæå ïіäâèùóâàòèñÿ àáî çíèæóâàòèñÿ.
Пригадай і наведи приклади різних інтонацій (музичних, мовленнєвих). Поімпровізуй і створи музичні та мовленнєві інтонації образів:
«Хмаринка-веселинка», «Хмаринка-сумовинка».
Читаючи вірш Юлії Смаль, відтвори інтонацією зміни настрою.
Пісня «Щастя – це…!» (музика і вірші Оксани Первової-Рошки).
На дозвіллі поцікався творами, де музика – головний персонаж (наприклад, казки «Музикант-чарівник» (білоруська),
«Майстер Алі» (казахська), «Чонгурист» (грузинська), «Вишивальниця птахів» (грецька) тощо). Поміркуй над питанням «Друзі чи суперники музика і
література?».
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Áåðó÷è äî ðóê êíèæêó, ÷è ìіðêóâàâ (ìіðêóâàëà) òè íàä òèì,
ñêіëüêè ëþäåé ïðàö
öþâàëî íàä íåþ: àâòîðè, іëþñòðàòîðè, ðåäàêòîðè,
êîðåêòîðè, äðóêàðі і, çâіñíî, äèçàéíåðè. Âіä ïðàöі äèçàéíåðіâ çàëåæèòü êðàñà, çðó÷íіñòü, åìîöіéíà âèðàçíіñòü âèäàííÿ. Âîíè äîáèðàþòü
õîðîøі øðèôòè, ãàðìîíіéíі ïîєäíàííÿ êîëüîðіâ, à ùå ñïіâïðàöþþòü
ç õóäîæíèêàìè-іëþñòðàòîðàìè.

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

дизайнери
створюють
макет книги
та обкладинку

редактори та коректори працюють
над удосконаленням тексту

автори пишуть цікаві
історії

Äèçàéí êíèãè – öå ïðîöåñ õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ êíèæêè.
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Розкажи одноліткам про свої улюблені книжки. Пригадай і поєднай назви основних складників книжки із зображенням.
р
книжковий блок

обкладинка

ілюстрація

текст

Міка Лідберг. Проєкт «Зліт і падіння»
Спробуй себе в ролі дизайнера книги. Створи розкладну книжку. Початок розділів оформи розробленими на попередньому уроці зображеннями. Записуй у
книжці мистецькі поняття, що вивчаєш.
1

3

2

4

Що потрібно знати і вміти, щоб створити книгу?
Яку роль відіграють дизайнери у створенні книги? На дозвіллі відвідай шкільну
бібліотеку. Досліди з бібліотекарем, які книжки найпопулярніші серед
д школярів.
Зверни увагу на їхні зміст та художнє оформлення.
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18. Театр та архітектура
ßê òè äóìàєø, êóäè çàïðîøóþòü íàñ ïåðñîíàæі öієї êàðòèíè?
Çâè÷àéíî, äî òåàòðó! Öå – îñîáëèâèé âèä ìèñòåöòâà, ìіñöå, äå ïîêàçóþòü ñïåêòàêëі, çâó
ó÷èòü ìóçèêà, òàíöþþòü і ñïіâàþòü. Òàì ìîæíà і
ïîñìіÿòèñÿ, і ïîïëàêàòè, à ùå – çàìèñëèòèñÿ ÷è çäèâóâàòèñÿ. Ñëîâî
«òåàòð» ïîõîäèòü âіä ãðåöüêîãî «òåàòðîí» – «ìіñöå äëÿ âèäîâèù».
Òåàòð çàðîäèâñÿ äàâíî і âіäòîäі äóæå çìіíèâñÿ. Òîæ äàâàé áëèæ÷å
ïîçíàéîìèìîñÿ ç öèì âèäîì ìèñòåöòâà.

Сергій Івченко. Лялькова вистава
Вистава «Бременські музиканти» (Київський академічний театр ляльок, фрагменти).
Які види мистецтва поєднуються в театрі? Чим, на твою думку, різниться втілення акторами театральних персонажів – Трубадура, Короля, Розбійників
(мова, пісні, характер рухів, костюми тощо)? Що відбувається на картині? Які
музичні інструменти ти впізнаєш? Опиши костюми. Що нагадує будівля?

Òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî – âèä ìèñòåöòâà, îñîáëèâіñòþ ÿêîãî є
õóäîæíє âіäîáðàæåííÿ æèòòÿ çà äîïîìîãîþ ñöåíі÷íîї äії àêòîðіâ
ïåðåä ãëÿäà÷àìè.
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Òåàòðàëüíà ãðàìîòà
Ó äðàìàòè÷íîìó òåàòðі íà ñöåíó âèõîäÿòü
àêòîðè, ùîá ðîçïîâіñòè ïðî æèòòÿ ãåðîїâ, ÿêèõ
âîíè çîáðàæóþòü. Äіéîâèìè îñîáàìè ëÿëüêîâîãî
òåàòðó є ëÿëüêè, ÿêèìè êåðóþòü àêòîðè-ëÿëüêîâîäè. Ó ìóçè÷íîìó òåàòðі ñþæåò ðîçêðèâàєòüñÿ ìîâîþ іíñòðóìåíòàëüíîї ìóçèêè, ñïіâó і
òàíöþ, à â òåàòðі ïàíòîìіìè – ðóõàìè, æåñòàìè, ìіìіêîþ îáëè÷÷ÿ.
Театр
р
ляльковий

драматичний

музичний

пантоміми

Кожна людина, що прийшла до театру, має дотримуватися певних правил поведінки. Ось деякі з них. Поміркуй, які ще існують правила поведінки в театрі –
наприклад, перед початком і після вистави, у театральному буфеті тощо.
Спокійно й чемно йди по залу,
Не запізнюйсь на виставу!

І
Ідучи
на своє місце,
і
До людей повернись
р
обличчям.

Слід сидіти не базікати на виставі дітям.
І артистам не заважати, і своїм сусідам.
Гра «Скульптор і глина» (робота в парі та разом). Один(-на) учасник(-ця) –
«скульптор», інший (інша) – «глина». «Скульптор» формує з «глини» певний
скульптурний образ, змінюючи положення частин тіла. Учні класу відгадують
задум. Хто відгадав, той стає «скульптором» та обирає собі «глину».

ËІÑÎÂÀ ØÊÎËÀ
Ìóçèêà і âіðøі Ìèõàéëà Ðîâåíêà

 @  G         
        G



 


@ 

            
   

У га-ю-роз-ма -ю, де сос-на крис-ла-та, де сос-на,декві-тишко-ла лі-со-ва. Там

   

вчать-сязві-рятахлоп-чи-кийдів-чат-ка,там у-чить їх муд-ра вчи - тель - ка Со -ва.

Разом з друзями і подругами оберіть ролі й відповідно до тексту інсценуйте цю
пісню.
Які вистави у театрі ти відвідував (відвідувала)? Поділися своїми враженнями.
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18. Театр та архітектура
Òåàòðàëüíі ïîñòàíîâêè ðîçіãðóþòü ó ñïåöіàëüíî ïðèçíà÷åíèõ äëÿ
öüîãî ìіñöÿõ. Òåàòðà
àëüíà ñïîðóäà ïðåäñòàâëÿє ìèñòåöòâî àðõіòåêòóðè.
Íåîäìіííèìè îçíàêà
àìè öüîãî âèäó ìèñòåöòâà є êðàñà, ìіöíіñòü і êîðèñíіñòü. Ñàìå êðàñà ðîáèòü àðõіòåêòóðó ìèñòåöòâîì.
Ó ñâіòі іñíóє áàãàòî òâîðіâ àðõіòåêòóðè íåçâè÷íîї ôîðìè òà îçäîáëåííÿ. ×àñòî öå áóäіâëі ìóçåїâ ìèñòåöòâà, êîíöåðòíèõ çàëіâ àáî òåàòðіâ.

Київський академічний театр ляльок

Музей писанки. Україна

Театр опери. Австралія

Концертний зал. США

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

Àðõіòåêòóðà – âèä ìèñòåöòâà, ïðîєêòóâàííÿ і ñïîðóäæåííÿ áóäіâåëü, êîìïëåêñіâ.
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Àðõіòåêòóðà «ïðîìîâëÿє» ìîâîþ îá’єìíèõ ôîðì ó ïðîñòîðі (ïðîïîðöіé, ìàñøòàáó, ðèòìó, ñèìåòðії/àñèìåòðії, êîíòðàñòіâ). Єäíіñòü â
àðõіòåêòóðíіé êîìïîçèöії äîñÿãàєòüñÿ ïіäïîðÿäêóâàííÿì óñіõ ÷àñòèí
ñïîðóäè êîìïîçèöіéíîìó öåíòðó.

Музей науки та мистецтва в Сингапурі

Театр опери і балету в Одесі

Знайди в архітектурних композиціях ритмічне чергування колон, вікон. Визнач
симетричну (асиметричну) будівлю. Знайди контрасти розмірів, форм, кольорів.
Робота у групах. Створіть макет архітектурної будівлі дитячого театру з паперу.
Сходинками майстерності:
 Продумайте архітектурну композицію. Результати міркувань оформте в начерк.
 Визначте розміри макету та його частин: за довжиною, шириною та висотою.
 На основі розмірів виміряйте, розмітьте відстань між вікнами; вікнами і дахом;
вікнами і краєм стіни та наклейте (або намалюйте) вікна.
Змоделюйте об’ємні форми стін, даху; склейте деталі, об’єднайте в макет.
1

2

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

3
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19. Театр та архітектура
Êîëè ãëÿäà÷ óïåðøå ïîòðàïëÿє â òåàòð,
éîãî çàöіêàâëþє ãëÿäàöüêà çàëà. Ó êîæíîìó
òåàòðі âîíà îñîáëèâà, îäíàê є ñïіëüíі ðèñè
îáëàøòóâàííÿ, ùî ñïðèÿþòü çðó÷íîñòі ñïðèéíÿòòÿ òåàòðàëüíîãî ñïåêòàêëþ. Àðòèñòè ðîçіãðóþòü ñïåêòàêëü íà ñöåíі. Ãëÿäàöüêà çàëà
ñïëàíîâàíà òàê, ùîá ñöåíó ãëÿäà÷àì áóëî
âèäíî çâіäóñіëü. Ïåðåä ñöåíîþ ìîæå ðîçòàøîâóâàòèñÿ îðêåñòðîâà ÿìà, äå ñèäÿòü ìóçèêàíòè
ñèìôîíі÷íîãî îðêåñòðó, çà íåþ ïàðòåð –
ðÿäè êðіñåë äëÿ ãëÿäà÷іâ, íàéáëèæ÷і äî
ñöåíè. À ïîòіì äîëіâêà ç êðіñëàìè ïіäíіìàєòüñÿ ãіðêîþ. Öå – àìôіòåàòð. Íàä íèì – áåëüåòàæ, à âèùå – ÿðóñè – ëîæà і áàëêîíè.

Марльє Марсель
Вистава «Бременські музиканти» (Київський академічний театр ляльок). Лялькова вистава «Музична крамничка» («Перший театр» у Львові, фрагменти).
Який вид театру представляють вистави? Хто виконував ролі персонажів вистав (ляльки, актори)? Чи допомагає музика сприйманню спектаклю? Поясни.
Доведи або спростуй твердження, що на картинах зображено театр. Досліди
облаштування глядацької зали.
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Гра «Різні емоції». Обери скоромовку та опис інтонації, з якою потрібно її виконати (ніби чогось просиш, запитуєш; свариш інших; ображаєшся тощо), і представ інтонації однокласникам (однокласницям). А тепер поімпровізуй і створи
відповідні музичні інтонації. Зроби висновки.

Âàæëèâî: ñëîâà ñêîðîìîâêè ïîòðіáíî âèìîâëÿòè ãîëîñíî é ÷іòêî.
Ëåòіëà ëåëåêà, çàêëåêîòіëà
äî ëåëå÷åíÿò.

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

Æîâòèé æóê êóïèâ æèëåò,
äæåìïåð, äæèíñè òà æàêåò.

Âñіì ïîäîáàєòüñÿ
öóöåíÿ.

öå

êóöå

Ðîáîòà â ïàðàõ (çà áàæàííÿ).
Варіант 1. Гра «Äçåðêàëî». Ñòàíüòå íàâïðîòè: õòîñü ðîáèòü ðóõ, à іíøèé ó÷åíü
(іíøà ó÷åíèöÿ) – «äçåðêàëî» – îäíî÷àñíî
âіäîáðàæàє öåé ðóõ.
Варіант 2. Гра «Òіíü». Ïåðøèé ó÷àñíèê

õîäèòü і ðîáèòü ðóõè íà ñâіé âèáіð, äðóãèé
íåâіäñòóïíî éäå çà íèì, ëîâèòü і ïîâòîðþє
ðóõè, ÿê òіíü.
Гра «Луна» (робота в парах). Перший учасник
відтворює ритм, а другий – його відлуння. Дослідіть, чи потрібні знання математики при записі музичних ритмів.
1-й учасник

2-й учасник

1-й учасник

f  O O O O O O O O O O O O( O O O O R
f
f

f  O O O R

p

1-й учасник

f

2-й учасник

O O OOOO R
p (

2-й учасник

O O O O R

 O O O R
p

O O O O R



«Лісова школа» (музика і вірші Михайла Ровенка).
Разом інсценуйте у класі цю пісню. За бажання використайте ляльок-звірів,
створених власноруч, і розіграйте мінівиставу для учнів молодших класів.
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19. Театр та архітектура
Çàçèðíіìî âñåðåä
äèíó òåàòðàëüíîї áóäіâëі. Íàä її îçäîáëåííÿì ïðàöþþòü õóäîæíèêè-äèçàéíåðè. Âîíè äáàþòü, ùîá іíòåð’єð òåàòðó âіäïîâіäàâ ïîòðåáàì âіä
âіäâіäóâà÷іâ, íàïðèêëàä äіòâîðè. Òàì äіòëàõàì ìàє
áóòè öіêàâî é âåñåëî. Ñòіíè, ñòåëі, äâåðі òà âіêíà ìàéñòåðíî ïðèêðàøàþòü ëіïíèíîþ, ðîçïèñàìè, ìîçàїêàìè, ñêóëüïòóðàìè òîùî.

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

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

2

3

Іíòåð’є
’ ð – àðõіòåêòóðíî é õóäîæíüî îçäîáëåíà âíóòðіøíÿ ÷àñòèíà áóäіâëі.
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Створи в групі з однолітками ляльки: їжачка Колька Колючки, зайчика Кося Вуханя, вовченяти Вовчика, лисеняти Рудика та ін. (картон, фломастери, клей
тощо) за повістю-казкою Всеволода Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій
школі», щоб розіграти виставу для учнів початкової школи.
Сходинками майстерності:
 Пригадай сюжет літературного твору. Уяви персонажа-ляльку. Визнач фігури
та їх розмір.
 Виконай ескіз олівцем. Продумай та обери для передачі характеру відповідні
засоби виразності (графічні чи живописні). Розфарбуй, додай деталі.
 Виріж ножицями. За допомогою липкої стрічки прикріпи зі зворотного боку
палочку для тримання.
Варіант 1

Варіант 2

Розкажи, які види мистецтва об’єднуються в будівлі театру. Доведи це на прикладі театральної споруди. Чи хотілось би тобі працювати актором-ляльковом-ляльководом? Чому? Про що розкажеш удома?
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20. Мистецтво перевтілень і дизайн
Òåàòð – âèä ìèññòåöòâà, ùî ìàє ñâîþ îñîáëèâó ìîâó. Ïàì’ÿòàєø:
ìóçèêà «ïðîìîâëÿє» äî íàñ ìîâîþ çâóêіâ, æèâîïèñ – ìîâîþ êîëüîðіâ,
ãðàôіêà – ëіíіÿìè é ïëÿìàìè, à ñêóëüïòóðà – ôîðìàìè і ôàêòóðàìè.
Òåàòð – öå ìèñòåöòâî ïåðåâòіëåííÿ, àêòîðñüêîї ãðè. Òîìó íàéãîëîâíіøå â òåàòðі – öå àêòîðè, ÿêі ñâîєþ ìàéñòåðíіñòþ çàíóðþþòü ãëÿäà÷іâ
ó ñþæåò ñïåêòàêëþ òà ïåðåæèâàííÿ éîãî ïåðñîíàæіâ.

Поль Сорлен Ян Денарі.
Театр чудес

Сузанна Айзендик.
Виступ просто неба

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

À òåïåð çàíóðìîñÿ ó ñâіò êàçîê Іâàíà Ôðàíêà. Îäíèì іç ÿñêðàâèõ
ïåðñîíàæіâ ó íèõ є Ëèñ Ìèêèòà – ðîçñóäëèâèé, õèòðèé, ñìіëèâèé,
ñõèëüíèé ïîãëóçóâàòè ç íåäîáðîçè÷ëèâöіâ.
Іван Франко. Вистава для дітей «Лис Микита» («Перший театр» у Львові, фрагмент).
Яким представлено Лиса Микиту? Як актору вдається передати його хитру,
винахідливу вдачу (манера говорити, міміка, жести…)? Як ти гадаєш, чи справедливо він учинив з Ведмедем? Поміркуй і познач, до якого виду театру належить ця вистава. Поясни свій вибір.
ляльковий
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музичний

драматичний

Òåàòðàëüíà ãðàìîòà
Ïіä ÷àñ ïåðåâòіëåííÿ àêòîðó ïîòðіáíî ìàéñòåðíî
âîëîäіòè ñöåíі÷íîþ ìîâîþ. Âîíà âіäðіçíÿєòüñÿ âіä
çâè÷àéíîї ïîáóòîâîї. Ùîá ãëÿäà÷ ïî÷óâ і çðîçóìіâ
àêòîðà, éîãî ìîâà ìàє áóòè іíòîíàöіéíî âèðàçíîþ,
çâó÷íîþ, ç ÷іòêîþ òà ÿñíîþ âèìîâîþ (äèêöієþ).
Перевтілься в Лиса Микиту й вислови цю фразу з різними
інтонаціями: гучно й гордовито; хитро й крадькома; здивовано; зі злістю. Або запропонуй іншу.

ß – Ëèñ Ìèêèòà, äóæå õèòðèé,
Âèãàäëèâèé і äóæå ñïðèòíèé.
М/ф «Лис Микита». Пісня мисливців.
Схарактеризуй ритм і динаміку пісні Мисливців. Уяви себе
диригентом, виконуй під музику диригентські рухи в розмірі 4/4.
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Від-чи-няй-те вік-на, від-чи-няй-те две-рі, статьдоб-рі-ши-ми по - ра!



Сходинками майстерності:
 Перед розучуванням пісні досліди й виконай ритм мелодії; опрацюй
складні для співу фрагменти. Виконуй пісню весело, легко.
Поміркуй над текстом пісні. Обговори разом із друзями одне із прислів’їв. Зробіть висновок.

Âñå äîáðå ïåðåéìàé,
à çëà óíèêàé.

Äîáðà áàæàєø,
äîáðî і ðîáè.
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20. Мистецтво перевтілень і дизайн
ßêå, íà òâîþ äóìêó, ïðèìіùåííÿ òåàòðó
ìîæíà ââàæàòè ãîëîâíèì? Çâè÷àéíî, êîìóñü
ïîäîáàєòüñÿ áóòè ó âåñòèáþëі, à êîìóñü – ó ôîє.
Âòіì, ìàáóòü, «ñåðöåì» òåàòðàëüíîї áóäіâëі є
ãëÿäàöüêà çàëà çі ñöåíîþ. Ñàìå òàì âіäáóâàєòüñÿ
ïîäіÿ, çàðàäè ÿêîї ìè ïðèõîäèìî äî òåàòðó.
Äëÿ çàíóðåííÿ ãëÿäà÷іâ ó ñþæåò âèñòàâè
ñòâîðþþòü
ð
âіäïîâіäíèé ñöåíі÷íèé ïðîñòіð.
ð
ð
Éîãî ðîçðîáëÿþòü ôàõіâöі ç òåàòðàëüíîãî äèçàéíó – ñöåíîãðàôії. Âîíè ïðîäóìóþòü òåõíі÷íå é õóäîæíє îôîðìëåííÿ ñöåíè (à çà ïîòðåáè – і ãëÿäàöüêîї çàëè). Ùîá óðàõóâàòè
âñі íþàíñè ñþæåòó íà îäíіé òåàòðàëüíіé ñöåíі,
ñòâîðþþòü ðóõëèâі ñêëàäîâі: ñòåëþ, äîëіâêóâåðòóøêó, äîðіæêè äëÿ ðóõó äåêîðàöіé òà àêòîðіâ òîùî. Âîäíî÷àñ ïðîєêòóþòü äåêîðàöії,
ðåêâіçèò і áóòàôîðіþ, ñâіòëîâå, çâóêîâå îôîðìëåííÿ, îáðàçè ïåðñîíàæіâ âèñòàâè (êîñòþìè, ãðèì).

Сцена з вистави «Лис Микита» (Львiвський академiчний обласний
музично-драматичний театр iм. Юрiя Дрогобича)
Вистава «Лис Микита» (фрагмент).
Схарактеризуй грим, костюми акторів. Як оформлення сценічного простору допомагає зануритися в сюжет вистави: які декорації, освітлення тощо? Досліди,
про що можна дізнатися з театральної афіші. Про які театральні професії вона
інформує?

Ñöåíîãðàôіÿ – ìèñòåöòâî ñòâîðåííÿ îáðàçó âèñòàâè çà äîïîìîãîþ äåêîðàöіé, êîñòþìіâ, ãðèìó, îñâіòëåííÿ.
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî ïðåäìåòè,
ùî ðîçìіùåíі áëèæ÷å äî íàñ, ðîçòàøîâóþòüñÿ íà ïåðøîìó (ïåðåäíüîìó) ïëàíі
é ÷àñòêîâî çàãîðîäæóþòü ïðåäìåòè äðóãîãî (ñåðåäíüîãî) òà òðåòüîãî (äàëüíüîãî)
ïëàíіâ. Óñі çîáðàæåííÿ ïåðøîãî ïëàíó
äåòàëüíіøå ïðîìàëüîâóþòü íà âіäìіíó
âіä ïðåäìåòіâ, ðîçòàøîâàíèõ íà іíøèõ
ïëàíàõ.
Визнач і схарактеризуй плани картини Ольги
Кваші.
Робота у групах. Уяви себе художником-дизайнером і
разом з дітьми твого класу створіть декорації, живописний задник сцени та елементи костюма Лиса Микити для
театральної вистави. Деталі 2–4 наклей на основу.
4

3

2

1

4
3
2
основа

Поміркуй, що важливіше в постановці спектаклю – акторська гра чи оформлення сценічного простору.
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21. Мистецтво перевтілень і дизайн
...Ó ãëÿäàöüêіé ççàëі ãàñíå ñâіòëî. Äî äèðèãåíòñüêîãî ïóëüòà ïіäõîäèòü äèðèãåíò. Îä
äíà ìèòü – і òèøó ïîðóøóþòü ÷àðіâíі çâóêè îðêåñòðó. Ïî÷èíàєòüñÿ âèñòàâà, ó ÿêіé îðãàíі÷íî ïîєäíàíî äðàìàòè÷íó
äіþ, ñïіâ, òàíåöü, ñèìôîíі÷íó ìóçèêó, æèâîïèñ... Öå – îïåðà.
Ñüîãîäíі ìè çíîâó çóñòðіíåìîñÿ ç íàøèì çíàéîìèì Ëèñîì Ìèêèòîþ, àëå âæå íà îïåðíіé ñöåíі. Äіçíàєìîñÿ ïðî îñîáëèâîñòі «ìîâè»
öüîãî âèäó òåàòðó.

Іван Небесний. Опера «Лис Микита» (фрагменти).
Порівняй, як спілкуються персонажі в драматичному і музичному театрі – опері. Який характер музики Лиса та Ведмедя? Пригадай відомі
тобі співацькі голоси. Які з них низькі, а які – високі? Поміркуй, чи відповідають
тембри співацьких голосів цим персонажам. Опиши інтер’єр театру.
Сопрано
р

Контральто
р
Тенор

Баритон
р

Альт

Бас

Îïåðà – ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íà âèñòàâà, ó ÿêіé ñöåíі÷íà äіÿ îðãàíі÷íî ðîçêðèâàєòüñÿ ÷åðåç âîêàëüíó òà іíñòðóìåíòàëüíó ìóçèêó.
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Òåàòðàëüíà ãðàìîòà

Ó
ïðîöåñі
ïåðåâòіëåííÿ
àêòîðó
ïîòðіáíî ìàéñòåðíî ðóõàòèñÿ íà ñöåíі.
Ñöåíі÷íèé ðóõ ìàє ñâîї îñîáëèâîñòі. Óòіëþþ÷è ðîëü, àêòîð ïåðåäàє õàðàêòåðíі
äëÿ öüîãî ïåðñîíàæà ðóõè, æåñòè, ìіìіêó òîùî. І íàéãîëîâíіøå – öі ðóõè
ìàþòü áóòè íàòóðàëüíèìè і ïðèðîäíèìè
äëÿ öієї ðîëі (äî ïðèêëàäó, òðåìòÿ÷і
ðóêè, ÷àñòі íåðâîâі êðîêè àáî ïіäñêàêóâàííÿ ÷è øêóòèëüãàííÿ òîùî).

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

 

            
 

- - -ли-вий, вай-лу-ва-тий.
Я кремезний
ікɨш-ла-тий, буркот
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і шу - ка - ю мед,ма-ли-ну.

   Ç

   

хоч ду - же схо
жий на со уповільнюючи

        Ç
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Боязливо, виявляючи страх

Я
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G
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В ме - не сі - рий ко - жу - шок.

±      
(

вус.



Я у - сіɯ,у-сіхбо

  »

- юсь.

Придумай мелодію до пісеньки Лиса Микити: Я – Лис Микита, дуже
хитрий, вигадливий і дуже спритний.
«Мелодія добра» (музика і вірші Наталії Май).
Поміркуй, чи потрібно співакам берегти свій голос. Дізнайся в інтернеті про
правила гігієни голосу. У яких життєвих ситуаціях їх доцільно застосовувати?
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21. Мистецтво перевтілень і дизайн
Іñòîðії ïî÷èíàþòü îæèâàòè íà ñöåíі òåàòðó
òîäі, êîëè ãðà àêòîðіâ äîïîâíþєòüñÿ ñöåíі÷íèì îáëàäíàííÿì, ñó÷àñíèìè òåõíîëîãіÿìè 3D-ïðîєêöії
ë
òà îñâіòëåííÿ, âèðàçíèìè äåêîðàöіÿìè, ÿñêðàâèìè
êîñòþìàìè àêòîðіâ. Óñå öå ñòâîðþє çîðîâèé îáðàç
âèñòàâè, äîïîìàãàє ãëÿäà÷ó çðîçóìіòè é ãëèáøå
âіä÷óòè її çìіñò.

Сценографія та костюми персонажів опери «Лис Микита»

Іван Небесний. Опера «Лис Микита» (фрагмент).
Схарактеризуй дизайн костюмів, маски, грим виконавців та сценографію опери «Лис Микита» Івана Небесного.
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Варіант 1. Виготови з цупкого кольорового паперу об’ємну маску Лиса Микити
для шкільної театральної вистави.
Сходинками майстерності:
 За допомогою мірної стрічки виміряй відстані від скроні до скроні, між очима.
Враховуючи дані знятих мірок, намалюй контури маски на зворотному боці цупкого паперу. Далі окремо виріж вуха, вуса та ніс, зігни частини за пунктирною
лінією і приклей.
 Розріж шаблон у місці скронь, загни маленький трикутник. Склей краї розрізів. Виріж отвори для очей. Декоруй маску. З обох її боків приклей (прикріпи)
стрічку.
2

1

3

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

Доведи або спростуй, що професія художника, дизайнера важлива в театральному мистецтві. Як створюється зоровий образ вистави? Перед користуванням
фарбами для гриму досліди на їх упаковці інформацію про дозвіл їх використання для дітей.
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22. Мистецтво перевтілень і дизайн
Ó êîæíîãî ç íàññ є óëþáëåíі êàçêè… Ìèòöі òàêîæ їõ ëþáëÿòü.
І äåÿêі êàçêîâі ñþæååòè íàñòіëüêè çàõîïëèâі, ùî ìàíäðóþòü ðіçíèìè
âèäàìè ìèñòåöòâà é íàâіòü ñó÷àñíèìè êîìï’þòåðíèìè іãðàìè.
Íàïðèêëàä, öÿ ііñòîðіÿ, ÿêà âіäáóâàëàñÿ ó äàâíèíó, à ìîæëèâî,
Í
і çîâñіì íåäàâíî, ó äàëåêîìó êàçêîâîìó êîðîëіâñòâі – ÷è ïîðÿä ç
íàìè… Çäîãàäóєøñÿ, ïðî ÿêó êàçêó éäåòüñÿ?

Ïîïåëþøêà çàâіòàëà é íà ñöåíó ìóçè÷íîãî òåàòðó – â îïåðó. Îòæå,
ãåðîїíі êàçêè – Ìà÷óõà ç äîíüêàìè òà Ïîïåëþøêà – äіçíàþòüñÿ ïðî
áàë ó êîðîëіâñüêîìó ïàëàöі...
Жуль Массне. Опера «Сандрильйон» («Попелюшка») (фрагменти).
Якими постають в опері Мачуха, її доньки та Попелюшка? Схарактеризуй музику, спів, гру акторок-співачок, їхні костюми.
Поміркуй, чому цей сюжет популярний у різних видах мистецтва багато-багато
років.
Як створюється оперний спектакль? Проаналізуй, чи правильно це показано на
схемі. Постав правильну, на твою думку, нумерацію.
співаки

лібрето

симфонічний оркестр
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диригент
хормейстер

композитор
режисер

Òåàòðàëüíà ãðàìîòà

Â îïåðíіé âèñòàâі âñі äіþ÷і îñîáè ñïіâàþòü ñîëî – àðії, ðå÷èòàòèâè – àáî îá’єäíóþòüñÿ â àíñàìáëі òà õîðè.
Îïåðíà âèñòàâà ñóïðîâîäæóєòüñÿ ãðîþ îðêåñòðó. Âіí âіäêðèâàє
îïåðó óâåðòþðîþ (іíñòðóìåíòàëüíèé âñòóï), ñòâîðþє ÿñêðàâі іíñòðóìåíòàëüíі åïіçîäè, äîïîìàãàє ðîçêðèâàòè õàðàêòåðè é ïî÷óòòÿ ãåðîїâ.
Пригадай і назви інструменти, які входять до складу симфонічного оркестру.

ËІÒÀÊ
Ìóçèêà і âіðøі Äіàíè Ïòàøèíñüêîї

  
 @         ±
(
Приспів

G
 ±          

G±  




±
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        »
   

(

Мрі -я мо -я

в со-няч-ну мить

мітно,бі-лийлі - таквхма-рахле

під-морɝ -незпідне-бесне-по-

тить до да-ле-ко-го щас-тя і

світɥɚ

ває на формування ціни квитка.
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22. Мистецтво перевтілень і дизайн
Âèòîí÷åíà, ãëàìóðíà òà çàãàäêîâà ïðîôåñіÿ äèçàéíåð îäÿãó. Öі
ôàõіâöі є îäíî÷àñíî і õóäîæíèêàìè,
і ïðîєêòóâàëüíèêàìè, і âèíàõіäíèêàìè. Âîíè çàäóìóþòü, óòіëþþòü і
ïðèñòîñîâóþòü ðіçíîìàíіòíі ìîäåëі
é äåòàëі îäÿãó òà àêñåñóàðè äî íàøîãî ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ. Òîìó
íåäàðìà їõíÿ ïðàöÿ є çàòðåáóâàíîþ
ñåðåä äèçàéíåðñüêèõ ñïåöіàëіçàöіé.
Ó òåàòðі ôàõіâöі öієї ïðîôåñії òàêîæ äóæå âàæëèâі. Êîñòþì ìàє
ðîçêðèâàòè õàðàêòåð ïåðñîíàæà òà ïåðåäàâàòè îñîáëèâîñòі îäÿãó ÷àñó,
êðàїíè âіäïîâіäíî äî ñþæåòó òåàòðàëüíîї âèñòàâè.

Жуль Массне. Опера «Сандрильйон» («Попелюшка»)
(фрагмент).
Схарактеризуй костюми персонажів опери. Чи вдалося дизайнерам
відтворити епоху, характери й соціальне становище персонажів? Чи не
нагадує тобі це зібрання сучасну тематично-кольорову вечірку? Поясни.
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Ñòâîðþþ÷è çîáðàæåííÿ ôіãóðè ëþäèíè,
ïàì’ÿòàé ïðî ïðîïîðöії – ñïіââіäíîøåííÿ
ðîçìіðіâ îêðåìèõ ÷àñòèí òіëà. Îäíà ïîëîâèíà ïîñòàòі – öå ãîëîâà і òóëóá, äðóãà
ïîëîâèíà – íîãè. Äîâæèíà ðóêè äîðіâíþє
òðüîì ðîçìіðàì ãîëîâè. Îïóùåíà ðóêà äîõîäèòü äî ïîëîâèíè ñòåãíà. Äîâæèíà êèñòі
ðóêè äîðіâíþє ðîçìіðó îáëè÷÷ÿ, äîâæèíà
ñòîïè – âèñîòі ãîëîâè.
Вправа. Повправляйся у відтворенні пропорцій, формуючи фігурку
людини з м’якого дроту.

Уяви себе дизайнером-модельєром. Створи одяг для ляльок (пластичні матеріали).

На дозвіллі за бажання створи
динамічні фігурки, нанизуючи на
основу з м’якого дроту матеріали, що були у вжитку (ґудзики,
намистини, кришечки, частини
соломинки для коктейлю тощо).
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23. Мистецтво перевтілень і дизайн
Öіêàâî, íàâіùî ëþäè
ë
òàíöþþòü? ×è ìîæåø òè âіäðàçó âіäïîâіñòè
íà öå ïèòàííÿ? Ìàá
áóòü, ùå ó äàâíі ÷àñè òàíåöü âèíèê ÿê ñïîñіá âèðàçèòè ñåáå. Ìèñòåöò
Ìèñòåöòâî òàíöþâàòè – õîðåîãðàôіÿ – öå òіñíà âçàєìîäіÿ
ìóçèêè é ìèñòåöòâà ðóõó. Îñîáëèâèé âèä ìóçè÷íîãî òåàòðó – áàëåò.
Ó éîãî ñïåêòàêëÿõ òàíöіâíèêè ïіä ìóçèêó «ðîçïîâіäàþòü» ñþæåò äîñêîíàëèìè é âèòîí÷åíèìè ðóõàìè, æåñòàìè, ìіìіêîþ, òàíöåì.
Що відбувається на картині? Обери одну з персонажок твору, опиши її (разом
з другом/подругою придумайте діалог).

Едгар Дега. Балетна школа

À ìè ïîðèíüìî â àòìîñôåðó áàëåòíîї âèñòàâè. À íà ñöåíі – ãåðîї
êàçêè ïðî Ïîïåëþøêó.
Сергій Прокоф’єв. Балет «Попелюшка». І акт. Танець
з мітлою; Па-де-шаль. ІІ акт. Вальс. Північ.
Якими постають у балеті Попелюшка, Мачуха та її доньки? Опиши рухи, міміку,
жести виконавиць. Порівняй образи героїнь казки в балеті та опері. Схарактеризуй музику сцени Попелюшки і Принца. Які емоції вона виражала?
спокій

тривога

радість

сум

страх

Õîðåîãðàôіÿ – ïîñòàíîâêà òàíöþ, òàíöþâàëüíå ìèñòåöòâî.
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Õîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòà
Áàëåòíèé ñïåêòàêëü ñêëàäàєòüñÿ ç äіé,
àêòіâ. Âîíè îá’єäíóþòü òàíöþâàëüíі íîìåðè (ñîëüíі, ïàðíі òà êîëåêòèâíі òàíöі
ïåðñîíàæіâ ñïåêòàêëþ), ÿêі ðîçêðèâàþòü
éîãî ñþæåò.
Àäàæіî – ëіðè÷íà öåíòðàëüíà ÷àñòèíà
áàëåòó, ÿêó âèêîíóþòü ãîëîâíі ïåðñîíàæі.
Âàðіàöіїї – ñîëüíі òàíöі ãåðîїâ áàëåòó.
Ïà-äå-äå – äóåò ãîëîâíèõ ãåðîїâ áàëåòó.
Êîðäåáàëåò – âåëèêà ãðóïà òàíöіâíèêіâ.

Придумай різні мелодії до цього вірша – ніжну і наспівну; легку й танцювальну.
Носок дерев’яний і шовковий бант. А знаєш, як звуть черевик цей? Пуант.
«Літак» (музика і вірші Діани Пташинської).

Робота в групах. Уяви себе актором (актрисою) театру пантоміми. Створіть
на вибір театральну мініатюру: «Попелюшка і сестри», «Попелюшка і Принц»,
«Попелюшка і Фея». Це можна робити під музику або ритмічний супровід.
Будь переконливим (переконливою), щоб однокласники впізнали, кого ти
зображуєш.
Чому, на твою думку, балет називають способом перетворювати звичайні рухи у витончене мистецтво?
На дозвіллі переглянь балетний спектакль «Попелюшка» Сергія
Прокоф’єва.
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23. Мистецтво перевтілень і дизайн
Ñòâîðåííÿ ñöåíі÷íîãî êîñòþìà, îñîáëèâî
êîñòþìà òàíöіâíèêà ÷è òàíöіâíèöі – ñêëàäíà
òà îñîáëèâà äіÿëüíіñòü. Êîñòþì ìàє áóòè çðó÷íèì äëÿ âèêîíàííÿ òàíöþâàëüíèõ ðóõіâ –
ñòðèáêіâ, ïіäòðèìîê òîùî. Âіí ìàє ðіâíîöіííî
ñïðèéìàòèñÿ ãëÿäà÷àìè і ç ïàðòåðó, і ç òðåòüîãî ÿðóñó. Òàêîæ ñó÷àñíі äèçàéíåðè íàìàãàþòüñÿ ñòâîðèòè åêñêëþçèâíèé îáðàç ïåðñîíàæà, ùîá âіí âіäðіçíÿâñÿ âіä іíøèõ
âèêîíàâöіâ öієї ñàìîї ðîëі.

Порівняй костюм Попелюшки в різних балетних постановках (с. 31, 32). Зроби
висновки.
Досліди за ескізами П’єра Вільямса особливості костюмів персонажів балету
«Попелюшка», які він створив понад 100 років тому. Вислови міркування, як і
чому змінилися костюми сучасних акторів – танцівників балету.
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Створи паперовий костюм одного з персонажів балету С. Прокоф’єва «Попелюшка» (олівці). Для створення костюмів Попелюшки чи Принца застосуй наближені кольори, Мачухи та її дочок – контрастні.
Сходинками майстерності:
 Пригадай пропорції фігури людини. Враховуй їх під час створення паперового
одягу.
 Добери кольорову гаму, яка відповідає настроям музики, характеру персонажа.

Уяви себе міністром культури. Поміркуй, що потрібно робити, щоб опера й балет стали популярними. Що ти розповіси про театральне мистецтво
о своїм рідним і знайомим?
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24. Народні й хореографічні візерунки
Áàäüîðіñòü, ãàðíè
èé íàñòðіé і ïðîñòî çàäîâîëåííÿ äàðóє òàíöþâàëüíå ìèñòåöòâî. Ò
Òàíöі ðіçíÿòüñÿ, òà îá’єäíóє їõ áàæàííÿ ëþäèíè
ðèòìі÷íî ðóõàòèñÿ ïіä
ï âëàñíèé ðèòìі÷íèé ñóïðîâіä ÷è ñïіâ àáî іíñòðóìåíòàëüíó ìóçèêó, âіäòâîðþþ÷è áàãàòèé ñâіò åìîöіé і ïî÷óòòіâ.

Наталія Папірна. Танок

Олена Степіна

Що «розповіли» картини про танці та танцівниць? Опиши характер, особливості
рухів та костюмів. Вислови припущення, танці яких народів зображено. Поясни.
Пригадай і назви батьківщину цих народних танців:
гопак

молдовеняска

чардаш

лезгінка

болеро

козачок

Íèíі â áàãàòüîõ êðàїíàõ
ð
ñâіòó
ó ïîïóëÿðíі
ó ð ô
ôîëüêëîðíі
ð çàõîäè – êîíöåðòè, òåàòðàëіçîâàíі øîó-ïðîãðàìè. Їõ ïðåäñòàâëÿþòü àáî íà ñöåíі,
àáî ïðîñòî íåáà ó âіäïîâіäíîìó ïðîñòîðі.
Українська народна пісня «Од Києва до Лубен»
(фолк-гурт «Зозуленька»). Грузинський танець
«Рачулі». Кримськотатарський танець (ансамбль
«Хайтарма»).
Які історії «розповіли» тобі виконавці? Завдяки чому тобі вдалося це зрозуміти
(рухи, жести, міміка, реквізит)?
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Õîðåîãðàôі÷íà ãðàìîòà

Äëÿ ñòâîðåííÿ öіëіñíîãî õóäîæíüîãî îáðàçó, ìàêñèìàëüíîãî âèðàæåííÿ ïî÷óòòіâ òàíöіâíèêàì âàæëèâî ðåòåëüíî âèâ÷èòè îñíîâíі
ðóõè, ïîçè òà ìàëþíîê òàíöþ (ðîçìіùåííÿ òàíöіâíèêіâ ó ïðîñòîðі),
à òàêîæ âïðàâíî âèêîðèñòîâóâàòè ìіìіêó îáëè÷÷ÿ, æåñòè, ïàíòîìіìó,
іìіòàöії äіé. Óñå öå ðàçîì – õóäîæíÿ ìîâà òàíöþ.
Вправа «Імпровізації» (на вибір).
Варіант 1. Відобрази мімікою і жестами одну з емоцій.
радість

сум

байдужість

здивування

сонливість

Варіант 2. Уяви та зімітуй дії рухами.
хвилі

крила

схопити-кинути

кігті

підкрадання

свічка в руках

Ó ÂÈØÍÅÂÎÌÓ ÑÀÄÎ×ÊÓ
Ìóçèêà Âàñèëÿ Âåðõîâèíöÿ, âіðøі Ëåîíіäà Ãëіáîâà


G
@                       ± 

У виш-не-во - му са-доч-ку під вер-бо-ю вхо-ло-доч-кущоб ли-хо прог-нать. Гей!

@    

             

Щоб ли - хо прог - нать.

@ 

грать


і





   

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

тан - цю - вать.

Гей!

 

Грать


і







тан - цю - вать.



Розглянь схеми виконання цієї пісні-танку на сцені. Які форми вони нагадують?
Разом з однокласниками та однокласницями інсценуйте цю пісню.
1

2

3

4

Поміркуй над прислів’ями: «Яка пташка, така й пісня», «Всяка пташка свої
пісні співає». Як ці думки можна використати щодо народних танців?
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24. Народні й хореографічні візерунки
Æèòòєäàéíèì äæ
æåðåëîì äëÿ ñó÷àñíèõ õóäîæíèêіâ і äèçàéíåðіâ є
äåêîðàòèâíî-óæèòêîâ
âå ìèñòåöòâî ðіçíèõ íàðîäіâ ñâіòó. Ó êîæíîãî íàðîäó âîíî îñîáëèâå. Ìîæëèâî, òîìó ç-ïîìіæ ðîçìàїòòÿ ñâіòîâèõ çðàçêіâ íàðîäíîї òâîð÷îñòі ìè ìîæåìî âèîêðåìèòè, íàïðèêëàä, óêðàїíñüêå äåêîðàòèâíî-óæèòêîâå ìèñòåöòâî. Âîíî âðàæàє áàãàòñòâîì ôîðì,
ãàðìîíіéíèìè êîëüîðîâèìè ïîєäíàííÿìè, äîâåðøåíèìè òåõíіêàìè
âèêîíàííÿ, óíіêàëüíîþ ñòèëіçàöієþ. Âîíî ñïîíóêàє áåðåæíî ñòàâèòèñÿ äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ òà äîâêіëëÿ, äåìîíñòðóþ÷è øèðîêі ìîæëèâîñòі
âèêîðèñòàííÿ âèðîáіâ ç ïðèðîäíèõ åêîëîãі÷íî ÷èñòèõ ìàòåðіàëіâ.
1

2
3

4

5

1 – Українська писанка, 2 – африканська тарілка, 3 – турецький посуд,
4 – персидський килим, 5 – українська кераміка
Досліди особливості оздоблення виробів орнаментами: мотиви, кольори, розміщення та форми декору. Пригадай і розкажи, що тобі відомо про види орнаментів: рослинний, геометричний, тваринний. Де ти їх бачиш у своєму житті?
Разом з дітьми твого класу обговоріть, чим особливі види народної творчості:
витинання вишивка

розписи

ткацтво

килимарство

гончарство ковальство

Äåêîðàòèâíî-óæèòêîâå ìèñòåöòâî – ìèñòåöòâî âèãîòîâëåííÿ,
à òàêîæ õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ âèðîáіâ ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ.
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Ó ñòâîðåííі äåêîðàòèâíîãî îçäîáëåííÿ ïåâíîї ðå÷і âåëèêó ðîëü âіäіãðàє ïðàâèëüíå ðîçìіùåííÿ åëåìåíòіâ äåêîðó íà âіäïîâіäíіé ôîðìі –
êîìïîçèöіÿ çîáðàæåííÿ.
Зверни увагу, як розміщено зображення з урахуванням форми одягу; чи враховано його загальну форму і розміри. Як поєднано кольори? У якій композиції
відтворено рух?

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

! За бажання (обов’язково з допомогою дорослих) зафіксуй розпис праскою: не

виймаючи картону, накрий малюнок папером для випічки та пропрасуй. Дотримуйся правил безпечного поводження з праскою.
Ці експерименти з восковими олівцями ти можеш повторити
для декорування тканини у вільний час разом з дорослими.
Зверни увагу на етикетку художніх матеріалів. Бажано, щоб
на ній були розміщені знаки, які підтверджують якість та натуральність їхніх складників. Дізнайся в мережі, яку інформацію
зашифровано
фр
в цих знаках.
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25. Народні й хореографічні візерунки
À ÷è ëþáèø òè òàíöþâàòè і ðóõàòèñÿ ïіä ìóçèê
êó? Çàâäÿêè òàíöþ ìè âèðàæàєìî ñâîї åìîöії,
ïіäòðèìóєìî ôіçè÷íèé ñòàí і ïðîñòî îòðèìóєìî çàïіä
äîâîëåííÿ. À ùå – íàñëіäóєìî, çîáðàæóєìî, ìàëþєìî
ðóõàìè ðіçíі îáðàçè.
Áàãàòî ñó÷àñíèõ і ïîïóëÿðíèõ ñüîãîäíі òàíöіâ
ñÿãàþòü êîðіííÿì ñàìå íàðîäíîãî ìèñòåöòâà. Òàêèìè є áіëüøіñòü áàëüíèõ òàíöіâ – âàëüñ, ñàìáà,
ïàñîäîáëü, ÷à-÷à-÷à, àáî ñòåï (÷å÷іòêà).

Riverdance (ірландське шоу Майка Флетлі). Рафаель Кельн
та Анна Льоренте. Болеро.
Які емоції втілено у цих танцях? Їх родовід іде від ірландського та іспанського мистецтва. Які образи створили танцівники й танцівниці?
Які засоби виразовості графіки, живопису і скульптури застосували художники
й художниці для передачі руху та характеру танців?

Деметр
Чипарус.
Статуетки
танцівників
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Ñó÷àñíà õîðåîãðàôіÿ «ãîâîðèòü» ìîâîþ êëàñè÷íîãî òàíöþ (áàëåòó),
ñó÷àñíîãî òàíöþ, õіï-õîïó, áðåéê-äàíñó, íàðîäíîãî òàíöþ. Õîðåîãðàôіÿ
ïîòðіáíà äëÿ ïîñòàíîâêè âèñòóïіâ ó äåÿêèõ âèäàõ ñïîðòó, íàïðèêëàä
õóäîæíіé ãіìíàñòèöі, ôіãóðíîìó êàòàííі ÷è ñèíõðîííîìó ïëàâàííі,
ñòâîðåííÿ ôëåøìîáіâ òîùî.
Kris Kross. Назад у майбутнє.
Яку історію «розповіли» тобі учасники та учасниці танцювального колективу?
Наталія Валевська «Мир над Україною».
Виконуй разом з учасниками флешмобу танцювальні рухи. За бажання організуйте
р
у
у класі власний ф
флешмоб на уулюбленуу музичну
у
у композицію.

Флешмоб до Дня вишиванки

Ôëåøìîá – öå ñïëàíîâàíà àêöіÿ, ÷àñòî ìèñòåöüêîãî ñïðÿìóâàííÿ, ðîçðàõîâàíà íà ìàñîâå âèêîíàííÿ, ÿêà íåñïîäіâàíî äëÿ
îòî÷åííÿ ïðîâîäèòüñÿ â çàçäàëåãіäü îáóìîâëåíîìó ìіñöі.
Пригадай мультфільми чи кінофільми, де герої танцюють. На дозвіллі більше
рухайся, підтримуй своє здоров’я.
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25. Народні й хореографічні візерунки
Ó äàâíèíó äіòè òіøèëèñÿ ñâèùèêàìè, ìîòàíêàìè, їñòіâíèìè çàáàâêàìè, âіçî÷êàìè, êîíèêàìè ç âåðøíèêàìè, áàðàíöÿìè, äçèґàìè…
І ó íàø ÷àñ òðàäèöії òâîðåííÿ іãðàøîê ìàéñòðàìè òà óìіëüöÿìè ðàäóþòü íàñ, ÿê äëÿ ðîçâàãè, òàê і äëÿ ïðèêðàøàííÿ íàøîãî æèòëà.
Âîíè ñòâîðåíі ç íàòóðàëüíèõ åêîëîãі÷íî ÷èñòèõ
ìàòåðіàëіâ, ùî âàæëèâî äëÿ äèòÿ÷îãî çäîðîâ’ÿ.

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

Сучасні
у
екоіграшки
р
Подивись відео та дізнайся, як твориться глиняний коник від Михайла
Діденка.
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Досліди й розкажи, як здобутки та ідеї народних майстрів утілюються в сучасних іграшках.

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

Ïàì’ÿòàé: ïîâіòðÿíèé ïëàñòèëіí øâèäêî òâåðäíå
íà âіäêðèòîìó ïîâіòðі. Òîìó ïîïåðåäíüî éîãî íå ðîçìèíàé і ëіïè øâèäêî. Äëÿ ñêëåþâàííÿ äåòàëåé çìî÷óé ìіñöÿ ñòèêіâ. Âåëèêі åëåìåíòè ôіãóð áàæàíî
ôіêñóâàòè, íàïðèêëàä çóáî÷èñòêàìè.
1

2

Яку користь для дитини мають народні іграшки з природних матеріалів? Обговоріть у класі. Поцікався у своїх бабусь і дідусів, якими іграшками вони гралися
в дитинстві.
У вільний час знайди в інтернеті інформацію про народні іграшки інших країн.
р
Порівняй їх з українськими народними іграшками.
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26. Мистецтво через об’єктив камери
×è ñïàäàëî òîáі íà äóìêó,
ñêіëüêè ÷àñó ìè ïðîâîäèìî áіëÿ
òåëåâіçîðà àáî êîìï’þòåðà? Ìàáóòü, ìè âæå íå óÿâëÿєìî ñâîãî
іñíóâàííÿ áåç íèõ. ×åðåç åêðàíè
ãàäæåòіâ ìè «ïîðèíàєìî» â ðіçíі
êóòî÷êè ñâіòó, äіçíàєìîñÿ ïðî ïîäії, óáîëіâàєìî çà ñïîðòñìåíіâ àáî
íàñîëîäæóєìîñÿ ìèñòåöòâîì, âіðòóàëüíî âіäâіäóþ÷è ìóçåé, òåàòð
÷è êîíöåðò óëþáëåíèõ âèêîíàâöіâ.
Óñå öå – çàâäÿêè òåëåáà÷åííþ (іíòåðíåò-òåëåáà÷åííþ), ÿêå âіäòâîðþє
ñâіò ÷åðåç åêðàíè.

Онлайн-трансляція концерту до Дня Незалежності України 24 серпня
2021 року.
Чи відчуваєш ти під час перегляду відео власну присутність на концерті? Поясни. Які можливості є у телебачення? Про які телепрограми повідомляють тобі
ці зображення? Що тобі найбільше подобається на телебаченні? Поясни свої
вподобання.
Руханка «Ми – молодь України».
Придумай та виконай рухи до пісні.

Òåëåáà÷åííÿ
à
– âèðîáíèöòâî àóäіîâіçóàëüíèõ ïðîãðàì òà ïåðåäà÷ і òðàíñëÿöіÿ їõ ó ðåàëüíîìó ÷àñі ÷è â çàïèñі; çàñіá ìàñîâîї
іíôîðìàöії.
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Çàâäÿêè ìîæëèâîñòÿì òåëåáà÷åííÿ ìè ìîæåìî ñïîñòåðіãàòè çà
äіéñòâîì çäàëåêó, çáëèçüêà. Öå âіäáóâàєòüñÿ çàâäÿêè çéîìöі ðіçíèõ
ïëàíіâ.
Çàãàëüíèé (äàëüíіé) ïëàí (1) – çéîìêà çäàëåêó (ïàíîðàìíі ïåéçàæі
÷è íàòîâï ëþäåé òîùî). Ñåðåäíіé ïëàí (2) – çéîìêà íåâåëèêèõ çà ðîçìіðàìè çîáðàæåíü. Êðóïíèé ïëàí (3) – çéîìêà äåòàëåé.
1

2

3

Варіант 1. Створи засобами пантоміми етюди-імпровізації: «Ведучий теленовин», «Спортивний коментатор», «Диск-жокей», «Репортаж з місця подій»,
«Захоплений телеглядач».
Варіант 2 (робота в парах). Уявіть, що ви готуєте інтерв’ю з улюбленим співаком (співачкою), cпортсменом (спортсменкою), бабусею (дідусем), однокласником (однокласницею) тощо. Продумайте запитання.

ÊÐÎÊ ÄÎ ÇІÐÎÊ
Ìóçèêà і ñëîâà Ìèõàéëà Ïîïëàâñüêîãî

Досліди, скільки часу впродовж дня ти приділяєш перегляду телепрограм.
У вільний час за бажання спробуй фільмувати через камеру телефона різні
плани зйомки. Переглянь музичний кінофільм «Дронині мандрони».
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26. Мистецтво через об’єктив камери
Ç ïåðøèõ äíіâ æ
æèòòÿ òåáå ñóïðîâîäæóє ôîòîìèñòåöòâî. Âîíî іëþñòðóє íîâèííі ñòðі÷êè, âèêîðèñòîâóєòüñÿ â ïîñòåðàõ, êðàñóєòüñÿ íà
ñòіíàõ, çáåðіãàєòüñÿ â ñіìåéíèõ àëüáîìàõ... Çàâäÿêè âèáîðó ïåâíîї
ìèòі çéîìêè ìîæíà ïåðåäàòè ñâîєðіäíіñòü ÿâèùà ïðèðîäè, íåïîâòîðíіñòü ïîäії, ëþäèíè. Ïîäèâèñü, ç ÿêîþ ùèðіñòþ і âіäâåðòіñòþ ñïîíòàííі ôîòîãðàôії «ðîçïîâіäàþòü» ñïðàâæíі іñòîðії.

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

Âèðàæàëüíі çàñîáè ôîòîìèñòåöòâà
композиція
ц

р ур
ракурс

світлотінь

колір

Äëÿ ôîòîãðàôà âàæëèâî âìіòè ñïîñòåðіãàòè, âèáðàòè ïðàâèëüíèé
ðàêóðñ, âðàõóâàòè óìîâè îñâіòëåííÿ, âіä÷óòè ãàðìîíіþ êîìïîçèöії:
ðîçòàøóâàòè àêöåíòè, à òàêîæ ñïіââіäíåñòè îá’єìè, îñâіòëåíі é òіíüîâі
÷àñòèíè, êîëüîðè.
Ôîòîìèñòåöòâî – öå ñòâîðåííÿ òåõíі÷íèìè çàñîáàìè çîðîâîãî
îáðàçó; ôîòîãðàôóâàííÿ.
Ðàêóðñ çéîìêè – çîáðàæåííÿ îá’єêòà ç ðіçíèõ òî÷îê çîðó.
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Ó ïðîöåñі ôîòîãðàôóâàííÿ ïîòðіáíî
óíèêàòè çàéâèõ ðå÷åé ó êàäðі. Ñëіä âèêîðèñòîâóâàòè äîïîìіæíó ñòðóêòóðíó ñіòêó:
ðîçìіùóâàòè âñі âàæëèâі åëåìåíòè êîìïîçèöії ïîçäîâæ ëіíіé, à íàéãîëîâíіøå – íà
ìіñöі їõ ïåðåòèíó.
Вправа. Створи кілька фотографій інструментів (музичних або художніх) з різних ракурсів зйомки (або з різним освітленням).

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

Що відрізняє фотомистецтво від інших мистецтв? Що повинен уміти і знати
фотохудожник, щоб створювати майстерні фото?

45

27. Мистецтво через об’єктив камери
Ñó÷àñíèé òåëåïðîñòіð ñïðÿìîâàíèé íà
ðіçíèõ ãëÿäà÷іâ – ìàëå÷ó, ïіäëіòêіâ, äîðîñëèõ, їõíі ïîòðåáè òà ñìàêè. Çàâäÿêè
òåëåïðîãðàìàì
òåëåáà÷åííÿ
іíôîðìóє,
ïðèìóøóє ãëÿäà÷à çàìèñëèòèñÿ ÷è çàöіêàâèòèñÿ ÿêîþñü òåìîþ àáî ïðîáëåìîþ ÷è
ïðèâåðòàє óâàãó äî ÷îãîñü ÷åðåç ðåêëàìó.
Êðіì òðàíñëþâàííÿ ðåàëüíèõ ïîäіé і ÿâèù
íà òåëåáà÷åííі ñòâîðþþòü áàãàòî òåëåïðîãðàì (òîê-øîó, øîó-âèäîâèùà, ðåàëіòі-øîó òîùî), çîêðåìà ìèñòåöüêîãî
ñïðÿìóâàííÿ.
Які телепроєкти подобаються тобі і твоїй родині? Наведи приклади і поясни
свої вподобання. Яка музика їх супроводжує?

Поміркуй і наведи приклади інформаційних навчальних/просвітницьких, розважальних телепрограм на сучасному телебаченні.
Музичний кінофільм «Дронині мандрони» (фрагменти).
З яким видом декоративно-ужиткового мистецтва познайомилися герої фільму?
Які ознаки музичного фільму? Поміркуй, які якості підлітків допомогли їм перемогти в конкурсі.
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Êîæåí òåëåïðîєêò ñòâîðþє âåëèêà ãðóïà ôàõіâöіâ, ÿêі çàáåçïå÷óþòü òåõíі÷íó òà õóäîæíþ ñêëàäîâó. Ùîá òåëåïðîãðàìà ìàëà âëàñíå
«îáëè÷÷ÿ», âîíè ðîçðîáëÿþòü ñöåíàðіé, äèçàéí ñòóäії òà îáðàçè âåäó÷èõ, ïðîäóìóþòü îñâіòëåííÿ, ïèøóòü òåêñòè, ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ òîùî.

Проєкт студії

Кадр з ефіру

Поміркуй, що мають передбачити фахівці, розробляючи новий телепроєкт. Люди
яких мистецьких професій, відомих тобі, можуть бути задіяні в його підготовці?
Крок до зірок (музика і слова Михайла Поплавського).
Придумайте рухи та музичний супровід до пісні.
Проєкт «Готуємо телепрограму» (інформаційну, пізнавальну, розважальну) (робота в групах). Орієнтовні теми: «Події тижня», «Еврика», «Диво калинове»,
«Відгадай мелодію», «Вечірня колисанка», «Новини спорту», «Погода на завтра», «Світ тварин».

Äëÿ ñòâîðåííÿ òåëåïðîãðàìè îðãàíіçóéòå ðîáî÷і ãðóïè, â ÿêèõ ìàє
áóòè «ðåæèñåð», «ôîòî/âіäåîðåïîðòåðè», «ëіòåðàòóðíèé ðåäàêòîð», «õóäîæíèêè», «ìóçè÷íèé ðåäàêòîð» òîùî. Çàâäàííÿ äëÿ ãðóï: îáðàòè
òåìó, âåäó÷îãî ïðîãðàìè, ñòâîðèòè åñêіç ãðàôі÷íîї çàñòàâêè, íàïèñàòè
òåêñò âåäó÷îãî і ïіäãîòóâàòè éîãî âèñòóï, äіáðàòè ìóçè÷íå òëî ïåðåäà÷і,
ñòâîðèòè ïðåçåíòàöіþ ç âіäçíÿòèõ ôîòî і âіäåîìàòåðіàëіâ. Ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàòè ïðîєêòó.
Телереклама з’являється на екрані досить
часто. А найбільшу увагу привертають ті рекламні ролики, які мають захопливий музичний
чи відеоряд, позитивних анімаційних персонажів. Завдяки використанню мистецьких
впливів телереклама миттєво сприймається
людиною, впливає на її життєві орієнтири.
Вдома досліди музичні телепрограми в телеефірі, які переглядаєш ти і твоя родина. Проведи з друзями дискусію на тему
«Плюси й мінуси телереклами».
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27. Мистецтво через об’єктив камери
Äèâîì ëþäñüêîї ä
äóìêè òà äіÿëüíîñòі, ñòâîðåíèì çà äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ òåõíі÷íèõ çà
àñîáіâ, є õóäîæíÿ ôîòîãðàôіÿ. Âîíà âіäðіçíÿєòüñÿ
âіä іíøèõ òâîðіâ ôîòîìèñòåöòâà
ôîò
òèì, ùî íå ïðàãíå îá’єêòèâíî âіäòâîðþâàòè äіéñíіñòü, à ôіêñóє ñöåíè, ñïåöіàëüíî îáðàíі àáî îðãàíіçîâàíі
äëÿ ôîòîãðàôóâàííÿ, ç ìåòîþ âòіëåííÿ õóäîæíüîãî çàäóìó. Ïîäèâèñü,
ÿê ïîñòàíîâî÷íі ôîòîçîáðàæåííÿ íåñóòü ó ñîáі ïåâíó іäåþ, ñåíñ, õàðàêòåð і íàñòðіé ôîòîãðàôà.
1

2

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

Çàâäÿêè òâîð÷іé óÿâі òà õèñòó äî ìàëþâàííÿ Éîòà ïåðåòâîðþє
ôîòîãðàôії
ð ô ñâîїõ ä
äіòåé íà êàçêîâі іñòîðії.
ð
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Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà
Äëÿ ôîòîãðàôóâàííÿ â ïðèìіùåííÿõ äîáèðàé áіëå òëî. Äëÿ çéîìêè íà ïîäâіð’ї –
òåêñòóðîâàíå òëî (öåãëÿíі ñòіíè, êóùі, òðàâó
òîùî). Ïàì’ÿòàé, çàäíіé ïëàí íå ïîâèíåí
âіäâîëіêàòè óâàãó âіä îáëè÷÷ÿ, òîìó ìàє
ìіñòèòè ìіíіìóì äåòàëåé. Íå ðîáè ïîðòðåòè
äóæå áëèçüêî. Îáëè÷÷ÿ íà ïîðòðåòі ìàє ïåðåáóâàòè ó âåðõíіé òðåòèíі êàäðó.
Створіть художні фотографії, які розкриватимуть мистецькі здібності друга (подруги) (робота у групах).
Сходинками майстерності:
 Визнач ідею художньої фотографії, тобто для чого вона потрібна – для сімейного фотоальбому чи для публікації.
 Продумай, як атрибути та локація допоможуть втілити твій задум.
 Підбери ракурс зйомки, що якнайкраще відображатиме суть фотографії.

Що відрізняє фотомистецтво від інших мистецтв? Почни спостерігати навколишній світ через фотооб’єктив. З найкращих, на твою думку, кадрів
дрів створи
фотоколаж.
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28. Мистецтво через об’єктив камери
Óÿâè, ùî ç íàøî
îãî æèòòÿ çíèêëè òåëåâіçîðè, à çàðàçîì – óëþáëåíі ìóëüòèêè é êіíî
îôіëüìè... Öå íåìîæëèâî, ñêàæåø òè, áî é ñïðàâäі
íå ìîæíà óÿâèòè ñó
ñó÷àñíå æèòòÿ áåç êіíîìèñòåöòâà. Âòіì çîâñіì íåäàâíî, òðîõè áіëüø ÿê ñòî ðîêіâ òîìó, ëþäñòâî íі÷îãî íå çíàëî ïðî
öå ìèñòåöòâî. À ñüîãîäíі ìіëüéîíè ãëÿäà÷іâ çàïîâíþþòü çàëè êіíîòåàòðіâ, à ùå áіëüøå – äèâëÿòüñÿ êіíîôіëüìè ïî òåëåáà÷åííþ òà
â іíòåðíåòі.

Ó êіíî çàâæäè çâó÷èòü ìóçèêà. Її ïèøå êîìïîçèòîð, à âñå çâóêîâå
îôîðìëåííÿ çäіéñíþє çâóêîðåæèñåð. Ìóçèêà íàëàøòîâóє ãëÿäà÷à íà
âіäïîâіäíèé íàñòðіé, ïîñèëþє åìîöіéíå ñïðèéíÿòòÿ ôіëüìó.
Саундтрек до фільму «Сторожова застава». Фільм «Один
удома» (фрагмент).
Схарактеризуй музику кожного з фрагментів. Уяви, чи змінилося б сприйняття фільму без звукового супроводу. Поясни. Музика якого кінофільму тобі найбільше запам’яталася? До якого виду кіно належить цей фільм?
Фізкультхвилинка «Умпа-лумпа» (фрагмент з к/ф «Чарлі і шоколадна фабрика»).

Êіíîìèñòåöòâî – âèä ìèñòåöòâà, ùî òâîðèòüñÿ çà äîïîìîãîþ êіíîçéîìêè і âіäòâîðþє íà åêðàíі ðåàëüíі àáî ñïåöіàëüíî іíñöåíîâàíі ïîäії.
Кіномистецтво
художнє або ігрове
(пригодницьке,
фантастичне,
детективне тощо)
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документальне
(відтворення на екрані
справжніх життєвих
подій та явищ)

мультиплікаційне/
анімаційне (мальоване,
лялькове, комп’ютерне)

Ó êіíîìèñòåöòâі çâóê є ïîâíîïðàâíèì
ïàðòíåðîì çîáðàæåííÿ. Ðåæèñåðè ðåòåëüíî
ñòàâëÿòüñÿ äî çàïèñó і ìîíòàæó çâóêó.
І òîìó îäíèì ç âàãîìèõ åòàïіâ ó ñòâîðåííі
ôіëüìó є çâóêîâèé ìîíòàæ. Öå ÿê âåëèêà
çâóêîâà êàðòèíà çі çâóêіâ – «ïàçëіâ» –
ðîçìîâíèõ і ìóçè÷íèõ ôðàãìåíòіâ, іíøèõ
çâóêіâ: ñêðèïіííÿ, øóðõîòіííÿ, òóïîòіííÿ,
ñêðèêóâàííÿ òîùî.
Гра «Озвуч відео» (робота у групах). Уявіть себе акторами цього фільму. Перегляньте відео, придумайте до нього
текст. Презентуйте його на тлі відеоряду.

ÑÂІÒ ÍÅÌÎÂ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ËÓÃ
Ìóçèêà Âîëîäèìèðà Øàїíñüêîãî, âіðøі Ìèõàéëà Ïëÿöêîâñüêîãî,
Ì
îáðîáêà ñëіâ, ïåðåêëàä Àííè Îëєéíіêîâîї

             Ç Ç Ç
Ç

 »

Ві-терхмарин
- -ки у не - бі не - се там, там, там.
Приспів

Ç



         Ç

Дружбав житті
- зна-до-бить - ся у - сім

G
         ( ±           ±     

нам, нам, нам! Світ не - мов ко-льо-ро-вий луг,

     

     ( ± 
со - няч - на вся зем

-

ля,

ко - ли по-руч з то-бо-ю

   ( ± 

ɦіц-на друж -ба на все жит

друг!

На - че

  »

тя!

Сходинками майстерності:
 Перед початком співу проаналізуй складні фрагменти мелодії. Виконай їх
окремо.
 Приголосні звуки наприкінці фраз вимовляй чітко і коротко.
Пригадай запис тривалостей нот і пауз. Знайди їх у нотному записі пісні й назви.
Відтвори ритм. Тембри яких музичних інструментів ти впізнаєш?
Поекспериментуй удома: під час перегляду будь-якого кінофільму спробуй вимкнути звук, коли з’являтиметься музичний супровід. Яким тоді буде сприймання
фільму?
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28. Мистецтво через об’єктив камери
Îáãîâîðþþ÷è ïåðåãëÿíóòèé êіíîôіëüì, ìè
÷àñòî çàõîïëþєìîñü ãðîþ àêòîðіâ, ìàéñòåðíіñòþ
ðåæèñåðà. Òà êіíî íå іñíóє áåç õóäîæíèêіâ і äèð
ççàéíåðіâ. Çà äîïîìîãîþ íåîáõіäíîãî ðåêâіçèòó,
êîñòþìіâ, ãðèìó âîíè ñòâîðþþòü âіäïîâіäíі îáê
ðàçè і ñåðåäîâèùå, ùî âіäïîâіäàє ñþæåòó, ó
ð
ÿêîìó äіþòü ãåðîї òâîðó.
ÿ
Ñòâîðèòè âіäïîâіäíó àòìîñôåðó êіíîîïîâіäі,
îæèâèòè âèãàäàíèõ ïåðñîíàæіâ íåìîæëèâî
î
áåç âіäïîâіäíîãî ãðèìó é êîñòþìіâ àêòîðіâ òà
á
äåêîðàöіé.
ä
Íèíі ÷àñòî çíіìàþòü íà òëі ñïåöіàëüíîãî çåëåíîãî àáî ñèíüîãî åêðàíà, ïіñëÿ ÷îãî âіäçíÿòі
ñþæåòè îïðàöüîâóþòü ó êîìï’þòåðíіé ïðîãðàìі
é ñòàâëÿòü ïîòðіáíå çîáðàæåííÿ.
«Поліна і таємниця кіностудії» (фрагмент).
Які таємниці відкрила Поліні кіностудія? Спробуй визначити основну ідею твору.
Як змінюється актор завдяки гриму й костюму? Поміркуй, як сучасні цифрові
технології допомагають у створенні кіно.

Зйомка
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Опрацьоване зображення

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

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

Îáðàçîòâîð÷à ãðàìîòà

Òåêñò íà àôіøàõ і â òèòðàõ ôіëüìó ïèøóòü ñòèñëî, íå âèêîðèñòîâóþòü âåëèêó êіëüêіñòü áàðâ. Ëіòåðè ó øðèôòàõ ðіçíÿòüñÿ çà æèðíіñòþ, øèðèíîþ, ôîðìîþ, íàõèëîì, îêðóãëåííÿì êóòèêіâ ÷è íàÿâíіñòþ çàðóáîê íà êðàÿõ.
Розглянь різні написи слова «кіно». Які емоції викликали шрифти? Схарактеризуй «мову» ліній (плям).

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

Øðèôò – öå ãðàôі÷íèé ìàëþíîê ëіòåð, îôîðìëåíèõ çà ñïіëüíèì
çàäóìîì.
У вільний час за допомогою безкоштовного додатку Google Фото у своєму гаджеті створи відео. Для цього вибери фотографії або відео, натисни кнопки
«створи», «збережи». Дотримуючись вказівок програми, ти можеш додати му
музику чи відредагувати відео. Розкажи рідним про синтез мистецтв у кіно.
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29. Мистецтво через об’єктив камери
Ìóëüòôіëüìè äóæå ëþáëÿòü і äîðîñëі, і äіòè.
Öå çàõîïëèâі êàçêè é ôàíòàñòè÷íі іñòîðії ç ìàéáóòÖ
íüîãî ÷è ìèíóëîãî ëþäñòâà, ìàëåíüêі öіêàâі ðîçí
ïîâіäі іç æèòòÿ çâè÷àéíèõ äіòåé òà áàãàòî іíøîãî.

М/ф «Лис Микита» (музика Мирослава Скорика).
«Як козаки наречених визволяли» (фрагмент).
«Микита Кожум’яка» (саундтрек).
Пригадай свої улюблені мультфільми та їх героїв. Як ти думаєш, вони намальовані чи створені на комп’ютері? Схарактеризуй музику. Чи знайомі тобі персонажі мультфільмів, що на зображеннях? Якими рисами характеру наділені ці
герої? Поміркуй і обговори в класі, чи потрібні вони сучасній людині.

Öіêàâі ìóëüòèïëіêàöіéíі òâîðè îá’єäíóє ñåðіÿ «Ôàíòàçіÿ». Ïіä
ìóçèêó âіäîìèõ êîìïîçèòîðіâ â óÿâі õóäîæíèêіâ-ìóëüòèïëіêàòîðіâ
ñòóäії Âîëòà Äіñíåÿ âèíèêëè ðіçíі êîëüîðè, ôîðìè é ôàíòàñòè÷íі
îáðàçè.
М/ф «Фантазія» (1940). Ч. 1. Й. С. Бах. Токата і фуга ре-мінор.
У яких образах та кольорах постав в уяві художників-мультиплікаторів цей твір?
Пригадай, що таке симфонічний оркестр. Які музичні інструменти ти впізнаєш
у силуетах мультфільму?
Мультиплікація
мальована
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об’ємна (лялькова або
пластилінова)

комп’ютерна

Прочитайте текст по черзі. Позмагайтеся на швидкість (робота у групах).

Ïðîãó
ï

íêà

êіíîñòóäієþ

ìóäðîñòÿìè ñòâî
íóòè êіíî

ðîçã

êëàìè. Âèÿâ
ø

õ,

äå

ïå

âòіëþþòü íå

ïîìîæå

îçíàéîìèòèñÿ

ííÿ êіíî. Ìîæíà ïîáà÷èòè

êâіçèò, áóòàôîðіþ і ìó
єòüñÿ, ñòâî

æèñåðè,

ó

ìà

ïåòèöії àêòîðіâ,

æі, äіçíàòèñÿ ïðî ñåê

ííÿ êіíîôіëüìó – ñêëàäíèé

àêòîðè,

àëüíі

ç

ìóëüòèïëіêàòîðè

òà

іíøі

òè

âãèé
õіâöі

íòàçії ó êіíîòâîðè.

Світ немов кольоровий луг (музика Володимира Шаїнського, вірші
Михайла Пляцковського, обробка слів, переклад Анни Олєйнікової).
Виконайте в ансамблі ритмічну послідовність (робота у групах). Придумайте,
як оригінально можна представити ваш виступ. Оберіть диригента.
Варіант 1

f  O O O O O O O O O O O

f R

O R

R

O O OOO O OOO O O O
O R

R

O O OOOO R

O R

O O OOOO R

O

O

OOOO O O

OOOO R

OOOO OOO

OOOO O O

O

Варіант 2

f  O

OO O

OOOO O

f  O O O O O O O

O

R

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

 










Світ бар - вис - тий,



В ньо-муу



ми, ве

-

 

 

ве - сел - ко - вий,



се - лі



 

різ - но,

 

ді - ти, в ми - рі

 

 

 

різ - но - ко - льо - ро - вий.





й друж - бі

 

хо - чем

 

жи - ти.
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29. Мистецтво через об’єктив камери
Ñòâîðåííÿ ìóëüòô
ôіëüìó – âåëè÷åçíà ïðàöÿ âèñîêîêëàñíèõ ïðîôåñіîíàëіâ. Âàæëèâîþ є ðîëü õóäîæíèêіâ-ìóëüòèïëіêàòîðіâ (àíіìàòîðіâ).
Âîíè ñòâîðþþòü òà «îæèâëþþòü» âіçóàëüíі îáðàçè ìóëüòôіëüìó, ùî
ñêëàäàþòüñÿ ç ïîñëіäîâíîñòі êàðòèíîê (êàäðіâ), їõ çìіíîþ çà ñåêóíäó
âіä 12 äî 30.

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

М/ф «Зоотрополіс» (фрагменти).

Äàâàé íà ïðèêëàäі ìóëüòôіëüìó «Çîîòðîïîëіñ» äîñëіäèìî ðîáîòó àíіìàòîðіâ. Ñïî÷àòêó
õóäîæíèêè âіçóàëіçóþòü ïðîєêò ó ÷îðíî-áіëèõ çàìàëüîâêàõ (1).

2

Ïîòіì çäіéñíþþòü äèçàéí-ïîøóêè ïåðñîíàæіâ òà ìіñöÿ ïîäіé (2). Äàëі íàðîäæóєòüñÿ
÷åðíåòêà ôіëüìó – àíіìàòèê (3). Ïіñëÿ çáîðó
é êîðåêöії âñіõ êàäðіâ, çâåäåííÿ çâóêіâ íàðîäæóєòüñÿ ìóëüòôіëüì.
Ó ðàçі ñòâîðåííÿ îá’єìíîї ëÿëüêîâîї àíіìàöії ôîòîãðàôóєòüñÿ ïîêàäðîâî ñöåíà ç
ëÿëüêàìè-àêòîðàìè, ïіñëÿ êîæíîãî êàäðó
âíîñÿòüñÿ ìіíіìàëüíі çìіíè (íàïðèêëàä, çìіíþєòüñÿ ïîçà ëÿëüêè).
Персонаж мультфільму з різних боків у 3D-проєкції.
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3

Êіíîãðàìîòà

Âèçíà÷àëüíó ðîëü ó ãàðìîíіéíіé ïîáóäîâі êàäðó âіäіãðàє éîãî êîìïîçèöіÿ – âçàєìíå ðîçòàøóâàííÿ åëåìåíòіâ, їõ ïîєäíàííÿ òà âïîðÿäêóâàííÿ â êàäðі.

Роздивися композиції кадрів з мультфільмів. Визнач у кожному композиційний
центр та виражальні засоби, за допомогою яких упорядковано зображення.
Створіть пластилінову GIF-анімацію на смартфоні (робота у групах).
Сходинками майстерності:
 Зліпіть персонажів конструктивним способом, поєднуючи частини (пластилін) (1).
 Придумайте сюжет та здійсніть пошуки композиційної побудови кадру майбутньої анімації (2).
 Створіть 10–20 фото зі зміною поз персонажів (3).
 З допомогою учителя/учительки об’єднайте фото в GIF-анімацію.
1

2

3

Назви види мультфільмів. Поміркуй, чи могла б мультиплікація допомагати тобі
у навчанні. Як саме? На дозвіллі склади десятку своїх найулюбленіших мульту
фільмів та поцікався в інтернеті, як створювали один з них.
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30. Мистецтво видовищ
ßñêðàâі âèäîâèùà íà òåëåáà÷åííі çі ñëіïó÷èìè êîëüîðîìóçè÷íèìè
òà ñâіòëîâèìè åôåêòà
àìè, ðіçíîìàíіòíі ñâіòëîìóçè÷íі ÿâèùà (ôîíòàíè,
іíñòàëÿöії, âîãíÿíі òà ïіñî÷íі øîó), ÿñêðàâі êîñòþìîâàíі ñâÿòà, äå
ïîєäíóþòüñÿ â єäèíå öіëå ðіçíі âèäè ìèñòåöòâà і íîâіòíі òåõíі÷íі äîñÿãíåííÿ, – óñå öå ìèñòåöòâî íàøèõ äíіâ.

Áóäü-ÿêå øîó ÿê òåàòðàëіçîâàíå äіéñòâî ôîðìóє ó ãëÿäà÷à ÿñêðàâèé îáðàç. Òîìó ïîñòàíîâêà ìàє ñåðéîçíî ïðîäóìàíó êîìïîçèöіþ, ïîáóäîâàíó çà çàêîíàìè äðàìàòóðãії: çàâ’ÿçêà, ðîçâèòîê, êóëüìіíàöіÿ,
ðîçâ’ÿçêà. Äëÿ åìîöіéíîãî âïëèâó íà ãëÿäà÷à ââîäÿòüñÿ ÿñêðàâі
åôåêòè: ðèòìі÷íі êîíòðàñòè, åñòðàäíі òà öèðêîâі òðþêè, ñâіòëîâі àêöåíòè, ðіçíîãî ðîäó äåêîðàòèâíі åëåìåíòè.
Наведи приклади музичних шоу-програм сучасного телебачення. Проаналізуй
їх щодо змісту, композиції (драматургії), художнього і технічного рішень. Вислови своє ставлення.
Хореографічно-світлові шоу. Світломузичний фонтан у м. Вінниця. Світлове шоу в м. Брюссель
(Бельгія).
Які емоції викликають ці шоу? Що тебе вразило найбільше? Які види мистецтва
поєднано в них? Які художні ефекти (декоративні, світловіі тощо) використали
творці дійства?

Øîó – ðîçâàæàëüíèé çàõіä, âèäîâèùå, ùî ïðîâîäèòüñÿ ïåðåä
ãëÿäà÷àìè àáî â òåëå-, ðàäіî-, іíòåðíåòåôіðі.
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Ïîïóëÿðíèìè â óñüîìó ñâіòі
ñòàþòü ÿñêðàâі é âèäîâèùíі øîó
áàðàáàíùèêіâ. Ó äàâíèíó áàðàáàíè
âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ïіäíÿòòÿ äóõó
ïіä ÷àñ âіéñüêîâèõ ïîõîäіâ. Òåïåð
çàâäàííÿ áàðàáàííîї ìóçèêè – ïîêðàùóâàòè íàñòðіé, çàõîïëþâàòè é
äèâóâàòè. «Æèâі» áàðàáàíè íàðîäæóþòü ïîòóæíèé ïîòіê åíåðãії,
çìóøóþòü áèòèñÿ ñåðöÿ ñëóõà÷іâ
ó ïîçèòèâíî-çàïàëüíèõ ðèòìàõ.
Áàéäóæèì íå çàëèøèòüñÿ íіõòî!
Шоу барабанщиків.
Розкажи про свої мистецькі відкриття. Чому такі шоу вважають синтезом мистецтв? Створи програму концерту з творів, що вивчалися на уроках.

ËІÒÎ ÇÎËÎÒÅ
Ìóçèêà
ó
Î. ßíóøêåâè÷,
ó
, âіðøі
ð
Ì. ßñàêîâîї

На канікулах зверни увагу, яку музику ти слухаєш, хто її виконує, вона вокальна
чи інструментальна тощо.
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30. Мистецтво видовищ
ßñêðàâі é çàõîïë
ëèâі âèäîâèùà ç âèêîðèñòàííÿì ìóçèêè, êîëüîðó,
ñâіòëà, ðóõіâ – îçíàê
êà ìèñòåöòâà ñüîãîäåííÿ. Ìàéñòðè ðіçíèõ òâîð÷èõ
ïðîôåñіé òâîðÿòü íåçàáóòíі
íå
øîó – ñïðàâæíіé ñèíòåç âèäіâ ìèñòåöòâà
òà òåõíі÷íèõ äîñÿãíåíü ïðîãðåñó. Íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíі ó ñâіòі íåéìîâіðíі ñâіòëîâі âіäåîïðîєêöіéíі øîó. Çà äîïîìîãîþ íîâіòíіõ òåõíîëîãіé ãðàôіêè, ëàçåðíèõ øîó, ãîëîãðàì, ñâіòëîâèõ іíñòàëÿöіé òà ïðîєêöіé ìåäіàìèòöі ïåðåòâîðþþòü ðåàëüíіñòü ó êàçêó.

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

Лазерні шоу та шоу голограм.

Ñó÷àñíèé òåëååôіð íàïîâíåíèé ðіçíîìàíіòíèìè
øîó-ïðîãðàìàìè – ìèñòåöüêèìè êîíêóðñàìè, òàëàíò-, òîê-øîó òîùî.
Êîæíå ñâÿòî, ôåñòèâàëü, êîíöåðò ìàþòü âëàñíèé íåïîâòîðíèé îáðàç.
Ñàìå îáðàçíèé çàäóì âèçíà÷àє òåìó, çìіñò, âèáіð êîìïîçèöії âèñòàâè,
ëîãіêó ïåðåõîäó âіä íîìåðà äî íîìåðà, òåìïîðèòì óñієї äії і, îòæå, – її
àòìîñôåðó. Öå âïëèâàє íà çàöіêàâëåíіñòü íåþ ãëÿäà÷іâ і íà ôіíàíñîâèé óñïіõ øîó.
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Поміркуй, чим шоу привертають увагу глядачів. У чому полягає професійна
творчість авторських колективів фахівців шоу?

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

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

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

14

8

7
6

5

СТАРТ

1

Гра «Різні види мистецтва»: Потрапивши на кружечок із цифрою, виконай
відповідне завдання.

1. Ðîçêàæè, ùî òè çíàєø ïðî äèçàéí êíèãè.
2. Ç ÿêîãî âèäó ìèñòåöòâà ÿ çàâіòàâ ñþäè? Ðîçêàæè ïðî íüîãî.
3. Ïðîïëåñêàé öåé ðèòì ó òåìïі allegro (øâèäêî), à ïîòіì adagio
(ïîâіëüíî). f  O O( O O O O O O O O O
4. Ìèñòåöòâî, ùî ìîæó òâîðèòè ùîäíÿ, – öå…
5. Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ. Ìåíі âіäîìі òàêі ðіçíîâèäè äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî ìèñòåöòâà...
6. Ñõàðàêòåðèçóé âèä òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà.
7. ßê òàíåöü ñïðèÿє çìіöíåííþ çäîðîâ’ÿ?

13

12

11
10
9

4

2

3

8. Ðîçêàæè ïðî çâ’ÿçîê òåëåáà÷åííÿ і ìèñòåöòâà.
9. Ïðî ùî òîáі íàãàäóє öå çîáðàæåííÿ? ßêèé âèä âіçóàëüíîãî ìèñòåöòâà âîíî ïðåäñòàâëÿє?
10. Öå ëÿëüêîâèé, ìóçè÷íèé ÷è äðàìàòè÷íèé òåàòð? Äîâåäè. Íàâåäè
ïðèêëàäè «äðóæáè» ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà.
11. ×îìó ââàæàєòüñÿ, ùî êіíîìèñòåöòâî ïîєäíóє â ñîáі ðіçíі âèäè
ìèñòåöòâà? Äîâåäè àáî ñïðîñòóé.
12. ßêі âèðàæàëüíі çàñîáè öüîãî âèäó ìèñòåöòâà òîáі âіäîìі?
13. Óñі äіòëàõè îáîæíþþòü äèâèòèñÿ… Ïðî ùî éäåòüñÿ? Äîâåäè àáî
ñïðîñòóé öå.
 O O O O OO O OO R
14. Ïðîïëåñêàé öåé ðèòì íà pp, à ïîòіì f.
f f
(
(

Самооцінювання (взаємооцінювання) виконання завдань у грі «Професійне
мистецтво». Чи впорався (впоралася) ти із завданням? Познач у квадратику.

ß íå âèêîíàâ (âèêîíàëà)
æîäíîãî çàâäàííÿ

ß âèêîíàâ (âèêîíàëà)
ìåíøå ïîëîâèíè çàâäàíü

ß âèêîíàâ (âèêîíàëà) ïîëîâèíó
(і áіëüøå ïîëîâèíè) çàâäàíü

ß âïîðàâñÿ (âïîðàëàñÿ)
ç óñіìà çàâäàííÿìè

Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

ÃÀÉÄÀÌÀÊÀ Îëåíà Âàñèëіâíà
ËЄÌÅØÅÂÀ Íàòàëіÿ Àíäðіїâíà

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ
Íàâ÷àëüíèé ïîñіáíèê іíòåãðîâàíîãî êóðñó äëÿ 5 êëàñó çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè,
ÿêі áåðóòü ó÷àñòü â іííîâàöіéíîìó îñâіòíüîìó ïðîєêòі âñåóêðàїíñüêîãî ðіâíÿ çà òåìîþ
«Ðîçðîáëåííÿ і âïðîâàäæåííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ çàêëàäіâ çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè â óìîâàõ ðåàëіçàöії Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó áàçîâîї ñåðåäíüîї îñâіòè»
ó 2021/2022 íàâ÷àëüíîìó ðîöі

×àñòèíè 3–4
Ñõâàëåíî äëÿ âèêîðèñòàííÿ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі
Çîáðàæåííÿ ðåêëàìè (ñ. 5) ïîäàíî ç íàâ÷àëüíîþ ìåòîþ.
Âіäïîâіäàëüíà çà âèïóñê Íàòàëіÿ Çàáëîöüêà. Ðåäàêòîð Àëëà Êðàâ÷åíêî.
Ìàêåò, õóäîæíє îôîðìëåííÿ, êîìï’þòåðíà îáðîáêà іëþñòðàöіé Þëії Êóù.
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Êëàðè Øàëèãіíîї. Êîðåêòîð Îëåíà Ñèìîíîâà
Ó íàâ÷àëüíîìó ïîñіáíèêó âèêîðèñòàíî ìàëþíêè òà ôîòî ç âіäêðèòèõ äæåðåë іíòåðíåòó:
vecteezy.com, depositphotos.com ÿê іëþñòðàöії ó âèäàííі íàâ÷àëüíîãî õàðàêòåðó
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