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Урок музичного мистецтва  

7 клас «Музичний образ» 

Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із поняттям «музичний образ», пояснити 

поняття «арія», «балада»; розвивати вміння спостерігати за інтонаційним розвитком 

музичних образів, порівнювати контрастні за характером музичні образи, 

інтерпретувати національну специфіку музичних творів як відображення життя 

народу, глибоко відчувати втілені у музичних творах настрої, почуття, характер 

людини; розвивати зацікавленість українською класичною музикою; виховувати 

почуття патріотизму, любові до української класичної музики, єдності з музичним 

образом пісні.                                                                                                                                                                   

Тип уроку: комбінований                                                                                                                                        

Форма проведення: урок з елементами драматизації; фронтальна, індивідуальна                                                 

Методи: художній показ музичних творів, роздуми    

 про музику; аналіз і порівняння; 

 словесні; драматизації; створення художнього контексту 

 практичні ( розучування пісні на слух; формування вокально-хорових навичок) 

Обладнання: фортепіано, магнітофон; фонограми. 

Муз. матеріал: «Арія Остапа», «Пісня Наталки», « Балада  про мальви»; карта 

України з нотками-позначками; портрети М.Лисенка, М.Гоголя, І. 

Котляревського,Т.Петриненка; бутафорна пляшка, що містить згорток із 

«пошкодженим» визначенням поняття «музичний образ». 

Художній матеріал: українські костюми для дівчини та хлопця; таблиці 

характеристики музичних образів Наталки та Остапа (роздатковий матеріал), 

репродукції картин С.Васильківського «Козаки в степу», М.Дерегуса «Тарас Бульба на 

чолі війська», фрагмент із кінофільму «Наталка Полтавка» 

План уроку: 

1. Вхід до класу в супроводі «Пісні Наталки». 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

3. Вивчення нової теми: 

a) розучування та аналіз образних та музичних характеристик «Пісні 

Наталки»; 

б)слухання «Арії Остапа» та аналіз музичного персонажу. 

4. Вивчення нової пісні Т.Петриненка «Україна»: 

a) розспівування; 

б)розучування першого куплету на слух. 

5. Закріплення нового матеріалу. 

6. Підсумок уроку. 

7. Домашнє завдання. 
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Хід уроку 

I. Організаційний момент 

a) Вхід до класу в супроводі «Пісні Наталки». Емоційне налаштування на 

сприйняття навчального матеріалу. 

б)Музичне привітання                                                                                                                         

Добрий день, вам, добрий день!  

      В світі музики, фантазій і пісень. 

      Добрим будь, щедрим будь 

      І з мистецтвом в добрий путь! 

II. Мотивація навчальної діяльності 

Учитель. Доброго дня вам, дорогі учні-семикласники. За літо ви відпочили, 

виросли, отримали багато вражень, побували в різних куточках світу та України. 

Ми проводимо цю подорож на уроках музичного мистецтва, адже музика 

спроможна перенести нас у будь-яку країну, у будь-який час. Для того, щоб 

краще розуміти мову музики, ми продовжуємо вивчення теми семестру 

«Образний зміст музики». Ви зустрінетесь з улюбленими композиторами 

Миколою Лисенком, Тарасом Петриненком, ознайомитеся з новими творами. І 

першим гостем, який уже прислав музичне вітання, стане чарівна дівчина з міста 

Полтави. (Учитель звертає увагу на карту України, на якій нотами позначені 

місця, пов’язані з темою уроку (Полтава, Львів, Запоріжжя, Київ) 

 
III. Вивчення нової теми 

1. Ігровий момент                                                                                                                                    

(до класу заходить  учениця в українському вбранні, наспівуючи першу 

фразу «Пісні Наталки») 

Наталка. Добрий день, мої любі! Я – Наталка зі славної Полтави. Мати в 

мене – проста селянка, а батьки – славетні: письменник Іван Котляревський, 

автор п’єси «Наталка Полтавка» та композитор Микола Лисенко, автор 

однойменної опери (Звертається до портретів Котляревського та Лисенка, 

закріплених на дошці) 
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І.Котляревський                                               М.Лисенко 

 

Вони розповіли про життя простої дівчини, яку сватає нелюб пан Возний. А я 

кохаю лише свого Петруся. Та що вам казати! Краще за будь-які слова про 

українську дівчину розповість пісня. Хоч і створена вона професійним 

композитором, але душа в неї – народна. Послухайте – і ви зрозумієте мене. 

 

2.  Слухання «Пісні Наталки». Бесіда за прослуханим твором та заповнення 

таблиці. 

Учитель. Як ви вважаєте, які риси характеру Наталки передає її пісня? 

(учні за допомогою вчителя дають характеристику образу Наталки, 

одночасно заповнюючи першу графу таблиці «Характеристика образу 

Наталки Полтавки») 

 

Герой Характеристика образу Музична характеристика героя 

Наталка 

Полтавка 

Проста, привітна, не 

вередлива, вірна, 

жартівниця 

Мелодія плавна, рівномірний 

ритм, помірний темп, помірна 

динаміка, куплетна форма 

Остап 

Бульба 

Стриманий, суворий, 

мужній, відданий, 

люблячий син та брат 

Мелодія плавна, ритм 

рівномірний, темп повільний, 

динаміка контрастна, наскрізний 

розвиток 

 

Учитель. А як саме музика передала образ та характер Наталки? Які 

засоби музичної виразності використовує композитор при створені 

музичного образу? 

(учні за допомогою вчителя створюють схему та заповнюють другу графу 

таблиці) 

 

                                                                                                                         

Схема  

 

                Мелодія                                                       Ритм 
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                Темп                                                             

                                                                                     Динаміка 

                Форма 

 

Учитель. А тепер прошу вас налаштуватися на серйозну зустріч. 

Наступний наш гість зі славних та важких часів – XV століття, часів 

Запорозької Січі. 

 

3. Ігровий момент.(До класу входить хлопець у козацькому вбранні). 

Козак. Доброго дня, славетне товариство. Я – Остап Бульба, син славного 

Тараса та матінки – Січі. Про нас, запорозьких козаків, розповів 

письменник Микола Гоголь у повісті «Тарас Бульба» та відомий 

композитор Микола Лисенко в однойменній опері. (звертаю  увагу учнів 

на портрет М. Гоголя та М. Лисенка). 

  

              
          Микола Гоголь                                      Микола Лисенко 

 

Обидва Миколи натхнення та знання брали в українській пісні, 

українській історії. Так з’явилася розповідь про мого батька - старого 

непохитного козака  Тараса Бульбу, та про його двох синів – про мене, 

Остапа, старшого, та мого меншого брата Андрія, красеня, сміливця, 

гарячу голову. Уявіть собі, що я відчув, коли дізнався, що він – 

запроданець, зрадив Січ, перейшов на бік шляхти, і батько – рідний 

батько! – позбавив його життя. Розповість про це моя арія з опери «Тарас 

Бульба».  

Учитель. Так, нелегке випробування приготувала доля родині Бульби. 

Але ті в часи всім українцям було важко. Послухайте Арію Остапа 

(сольний епізод опери) та визначте, які риси характеру Остапа показано в 

арії. 

4. Слухання «Арії Остапа». Бесіда за прослуханим твором. 

Учитель. Як ви вважаєте, яким змальовує Остапа музика? (Стриманим, 

суворим, мужнім,відданим своїй родині та Батьківщині, таким, хто гостро  

переживає родинну трагедію) 
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Які засоби музичної виразності допомагають досягти цього? (Плавна 

пісенна мелодія, повільний темп, контрастна динаміка, наскрізний 

розвиток). 

(учні самостійно заповнюють таблицю, коментують її. Під час 

заповнення таблиці звучить «Арія Остапа». Вчитель проводить 

оцінювання найактивніших.) 

Учитель. Як ви вже переконались, образи зовсім різних людей – зі своїм 

характером, емоціями, настроєм – створив Микола Лисенко за допомогою 

музики. Тема нашого уроку «Народні образи в операх М.В.Лисенка». але 

одна спільна риса є: обидва твори зросли на ґрунті народної пісні. Її 

мелодійність, виразність надихає і наших сучасників. 

IV. Вивчення нової пісні   

1. Розповідь учителя про українського  композитора та співака  Тараса 

Петриненка 

          
 
2. Учитель. Тара́с Гарина́льдович Петрине́нко (*10 березня 1953) — 

український музикант, співак, композитор, поет. Автор пісні «Україна», що 

перетворилась на своєрідний неофіційний гімн України. Крім того, 

найвідоміші пісні: «Пісня про пісню», «Господи, помилуй нас», «Любов 

моя», «Новий рік», «Ми не закінчили розмову» та ін. Народний артист 

України (1999). Син Діани Петриненко. 

 

3. Слухання пісні «Україна». 
(Діти стежать за словами та мелодією, дають відповідь на запитання 

Розспівування 
Учитель. Перед тим, як вчити пісню, потрібно розспіватися. (Вчитель 

пропонує дітям заспівати гаму до-мажор висхідну та низхідну. Пропонує 

заспівати інтервали до-мі одночасно та по черзі. Також до-соль одночасно 

та по черзі. 

Учитель. Проведемо розспівування «Доспівай тоніку на таких прикладах: 

   

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1953
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1999
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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4. Вивчення 1-го куплету пісні  «Україна» 
5. (Вчитель виконує перший куплет пісні) 

(Вчитель співає а капельно (двічі). Діти повторюють перше речення: 

перший раз за допомогою вчителя, другий раз самостійно. Робота над 

точним відтворенням ритмічного малюнку (затакт, заліговані ноти, нота з 

крапкою).) 

Учитель.  Давайте попрацюємо над складними ритмічними та 

інтонаційними місцями. 

Учитель.  Прошу встати. Приготуйтеся до співу 1-го куплету пісні. 

Намагайтеся передати лірико-драматичний образ пісні  Володимира 

Івасюка своїм співом. 

(діти виконують перший куплет пісні стоячи (хором). Учитель проводить 

оцінювання.) 

V. Закріплення нового матеріалу 

Учитель. Ми переконалися, що музика може розповісти про характер людини, 

створити музичний образ. А що ж таке «музичний образ»? 

Ігрова ситуація. Прийом «Віднови запис» 

(Учитель виймає з бутафорної пляшки сувій із «пошкодженим» визначенням 

поняття «музичний образ») 

Учитель. Відповідь принесли нам хвилі Дніпра, які так любили і 

Котляревський, і Гоголь, і Лисенко, іПЕтриненко, але вода пошкодила деякі 

слова. Спробуймо відновити тлумачення поняття «музичний образ». (Учні 

протягом хвилини самостійно працюють над завданням – вставити пропущені 

слова у речення: 

«Музичний…- це узагальнене…засобами…мистецтва явищ дійсності та 

духовного світу…» 

Учитель перевіряє правильність виконання завдання, учні записують визначення 

у зошит. 

Ключ до розв’язання: «Музичний образ – це узагальнене відтворення засобами 

музичного мистецтва явищ дійсності та духовного світу людини») 

Учитель. Пригадайте, чий образ створює ця музика? 

(Звучить фрагмент «Арії Остапа». Учні називають твір та композитора.) 

 Що таке «арія» (сольний епізод опери). 

 Чий музичний портрет створив Микола Лисенко у цьому творі? 

(Звучить фрагмент «Пісні Наталки» з опери «Наталка Полтавка». Учні 

визнають твір.) 

 За допомогою яких засобів музики Микола Лисенко створив такі різні 

образи? (за допомогою мелодії, ритму, темпу, тембру, динаміки, форми.) 

VI. Підсумок уроку. Оцінювання відповідей учнів 
Учні з використанням прийому «Мікрофон» відповідають на запитання: «Який 

узагальнений образ нашої держави України винесете ви з сьогоднішнього 

уроку? (Інтерв’ю бере дівчинка у костюмі Наталки Полтавки).  

(Можливі відповіді: «Україна може бути дуже різною – веселою та сумною, 

трагічною та ліричною, жартівливою і патріотичною».) 

VII. Домашнє завдання  
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Створити уявний музичний образ свого товариша або близької людини. 

Послухати за власним вибором твори Миколи Лисенка та Володимира Івасюка 

та розповісти про музичні враження.  

(Учні виходять із класу під супровід пісні «Балада про мальви») 

 


