
Л.М.Масол 

Орієнтовне календарне планування уроків  

з інтегрованого курсу «Мистецтво» 
5 клас, 1 чверть 

ВСТУП 

1-2. ПОХОДЖЕННЯ МИСТЕЦТВА. МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 

Як виникли музика? Як виникло образотворче мистецтво?  

Музика і театр стародавніх цивілізацій Образотворче мистецтво стародавніх 
цивілізацій 

РОЗДІЛ І. НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО 

3-4. ОДВІЧНІ РИТМИ МИСТЕЦТВА 

Пісенна скарбниця  Орнаментальні мотиви 

Магічна стихія народних танців Барвиста магія народного малярства  

5-6. ЗОЛОТІ РУКИ НАРОДНИХ МАЙСТРІВ   

Народні музичні інструменти Декоративно-ужиткове мистецтво  

Народна музика у творчості композиторів  Народна іграшка 

7.МИСТЕЦЬКИЙ ДИВОСВІТ 

Народні мелодії лунають світом Декоративне мистецтво народів світу 

Умовні скорочення: СММ, СОМ, СК — сприймання музичного мистецтва, образотворчого 
мистецтва, кіномистецтва; ХТД — художньо-творча діяльність; П —поняття 

 

ВСТУП 
Як виникли музика? Як виникло образотворче мистецтво?  

Від звуків природи до музичних звуків, 
інструментів 

СММ : ONUKA, трек «Ватра» (сопілка) 

Дж. Ласт. «Самотній пастух» у виконанні Лео 
Рохаса (флейта Пана)  

О. Мессіан.«Екзотичні птахи» для фортепіано, 
ударних і камерного оркестру 

Портрет митця: О.Мессіан — композитор-
орнітолог 

Первісне мистецтво: живопис, графіка, 
скульптура. 

СОМ:  наскельні розписи тварин, скульптурки 
(«Венери» , «Берегині»), трипільська кераміка, 
скульптура, Л. Нагірняк/ Таріль «Трипільські 
мотиви» 

Віртуальна екскурсія. Трипільска культура 

ХТД: Варіант 1. Намалюй анімалістичну 
композицію:  тварину, що мчить у далечінь 
або що спинилася на мить (техніка за 



ХТД: О. Янушкевич. «Веселкова пісня». 

П: Гармонія 

вибором: кольорові олівці,  акварель, пастель 
чи кольорові крейди) 

Варіант 2. Ескіз декоративної тарілки або 
тканини за трипільськими мотивами 

П: Художній образ. Реставратор  

Музика і театр стародавніх цивілізацій  Образотворче мистецтво стародавніх 
цивілізацій 

Виникнення музичних інструментів в Єгипті 
(арфа), Греції (ліра, кіфара, флейта) тощо 

СММ: «Чарівні звуки арфи» (грають учні 
музичних шкіл м. Києва); О. Гоноболін «Веселий 
дощик» (ансамбль) 

К.-В. Глюк. Арія Орфея о опери «Орфей і 
Евридіка» (Л. Паваротті) 

М. Скорик. Мелодія (легенда про флейту Пана) 

Віртуальна екскурсія. Ольвія (античний театр, 
голова Богині Деметри) 

ХТД: М. Леонтович. Канон 

П: Символ. Канон, агон 

Виникнення та розквіт мистецтва скульптури 
та архітектури в Єгипті, Греції. Давньогрецькі 
міфи про мистецтво 

СОМ: піраміда Хеопса, храми й скульптура 
Єгипту, антична архітектура, скульптура, 
вазопис. 

ХТД: Варіант 1. Намалюй грецьку вазу — 
амфору. 

Варіант 2. Уяви себе реставратором і з 
фрагментів грецьких ваз віднови цілісну 
композицію (форму, декор). 

Мистецький проєкт «Античний вазопис» 
П: Символіка. Теракота 
 

Розділ 1. НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО 
3–4. ОДВІЧІ РИТМИ МИСТЕЦТВА 

Пісенна скарбниця  Орнаментальні мотиви 

Українські народні пісні: календарно-обрядові, історичні, 
родинно-побутові, гумористичні, сатиричні тощо 

СОМ: І. Гончар. Веснянка, І. Сардак. «Той, що веснянки 
співає», О. Ларіонова. Масляна, І. Сколоздра 
Подоляночка 
СММ: І. Шамо. Фольк-опера «Ятранські ігри» 
(фрагменти за вибором: Маринонька, Купальська ІІ, 
Троїсті музики) у виконанні різних хорів 

К. Стеценко. Вечірня пісня 

К. Дебюссі. .Колискова слоника (з анімацією) 

ХТД: Гра «Упізнай й заспівай мелодію». Мотиви 
«Вийшли в поле косарі», «Подоляночка», «Женчичок-
бренчичок» тощо  

Орнамент. Види орнаментів: 
рослинний, геометричний, 
зооморфний, змішаний; у стрічці, 
сітці, у замкнутих формах  - колі, 
квадраті, прямокутнику, трикутниаку 
тощо) 

СОМ: зразки орнаментів: рослинний, 
зооморфний, геометричний,  
змішаний на прикладі українського 
народного мистецтва та мистецтва 
інших народів (кримсько-
татарського тощо). 

ХТД: Варіант 1. Виконай 
рослинний орнамент у стрічці 
(кольорові олівці, фломастери)  

Варіант 2. Запропонуй ескіз 



Портрет митця: К.Стеценко.  

Мистецький проєкт. «Українська народна пісня». 

П: Ритм. Форма. Мотив. 

орнаменту для металевих воріт 
школи, калитки дачної садиби, 
огорожі клумби в парку. 

П: Стилізація. Орнамент, рапорт 

 

Магічна стихія народних танців Барвиста магія народного 
малярства  

Народні танці. Українські: гопак, козачок, шевчик, 
коломийка тощо. Польські: мазурка, краков’як. 
Фламенко 

Танець і здоров’я 

СОМ: І. Рєпін. Гопак, М. Романишин. Свято. Фото 
танців 

Е. Делакруа Ф. Шопен. Пам’ятник Шопену у Варшаві 

СММ: Ф. Шопен. Мазурка № 5, Полонез Ля мажор, 
Велике концертне рондо для фортепіано з оркестром 

ХТД: Чеська полька 

Руханка «Арфика» (дитячий фест: «Цвіт папороті») 

Портрет митця: Ф.Шопен 

Мистецький проєкт «Танці народів світу» 

П.: фламенко 

Традиції українського народного 
малярства. Петриківський розпис.  
Самчиківський розпис. Симетричні 
(«вазон», «букет») та асиметричні 
(«гілочка») композиції 

СОМ: О. Дзень Триптих «Свято 
врожаю», М. Приймаченко. Гості у 
лева, Соняшники з бджолами та 
горохом, К. Білокур. Колгоспне 
поле, Квіти на блакитному тлі,  

Г. Собачко-Шостак. Декоративні 
роботи. М. Тимченко. Райськтий птах, 
Декоративна ваза  

Віртуальна екскурсія: 
Національний музей українського 
народного декоративного 
мистецтва: А. Пікуш. Розпис на склі, 
Г. Назаренко. Декоративна таріль 

ХТД: Варіант 1–3. Намалюй 
квіткову композицію за традиціями 
українського народного малярства, 
використай мотиви петриківського 
або самчиківського розпису, 
прийоми стилізації (акварель, гуаш) 

П: декоративний розпис, симетрія 

5–6. ЗОЛОТІ РУКИ НАРОДНИХ МАЙСТРІВ 

Народні музичні інструменти Декоративно-ужиткове мистецтва 

Народні музичні інструменти: українські (кобза, бандура, 
цимбали, трембіта, дримба тощо), та інших народів світу 
(мандоліна, гітара, копуз, калімба тощо) у порівнянні. 

СОМ: С. Глущук Гудаки, І Труш. Трембітарі, М. 
Михайлошина. Кобзар. Фото виконавців на народних 
музичних інструментах. 

СММ: М.Лисенко. «Думка-Шумка» (Нац. оркестр 
народних інструментів України). Народні інструменти 

Види декоративно-ужиткового 
мистецтва: ткацтво, килимарство, 
вишивка, різьблення по дереву, 
кераміка, плетіння, витинання. 

СОМ: Види декоративно-
ужиткового мистецтва.  

О Саєнко. Декоративна таріль, О. 
Шинкаренко. Витинанка і 



(за вибором): 

Імпровізація на цимбалах (Влад Ониськів)  

«Ой у лузі червона калина», «Сусідка» (Національна 
заслужена капела бандуристів ім. Г. Майбороди)  

Леонард Коен. Алілуя» (кавер на бандурі Марини Круть)  

Кавери від B&B Project: Музика з к/ф «Амелі» (бандура, 
калімба)  
ХТД: В.Лепешко. Кобзарська слава  

П: кавер, капела. 

вириванка 

Віртуальна екскурсія: 
Опішнянська кераміка 

ХТД: Виготов витинанку «Чарівні 
птахи». Запропонуй різні варіанти 
складання з неї візерунків на склі 
вікна.  

Мистецький проєкт «Декоративно-
ужиткове мистецтво нашого краю» (з 
організацією ярмарки).  

П: витинанка, кераміка. 

Народна музика у творчості композиторів Народна іграшка 

Обробки народних пісень і танців. Оркестри українських 
народних інструментів, дитячий оркестр К.Орфа. 

СОМ: Фото: оркестр українських народних інструментів, 
ксилофон, металофон, портрет М.. Лисенка. 

СММ: NAONI або ONUKA+NAONI)  
Sing, Sing, Sing . (Ксилофони й металофони з оркестру 
К.Орфа) 

В.-А. Моцарт. Турецький марш («Орф-оркестр» 
вихованців Тернопільського ОЦ комплексної 
реабілітації) 

Імпровізація композиції «Оркестрові фантазії» 

Портрет митця: М.Лисенко. 

Гра «Музичне доміно» (з музичних інструментів). 

П.: обробка, імпровізація, оркестр, ксилофон 

Народна іграшка з дерева, соломи, 
тканини, сиру тощо 

СОМ: зразки іграшок українських 
(лялька-мотанка тощо) та інших 
народів світу, японські (кокеші), 
О.Сойка, О. Когут. Яворівські 
дерев'яні іграшки з музичним 
інструментами, О. Отнякіна–
Бердник і Р.Дудик. Фантастичні 
тварини. 

ХТД: Придумай і зроби 
фантастичну  тваринку за мотивами 
української народної іграшки 
(пластилін або природні матеріали 
чи продукти — сир, тісто). 

П: народна іграшка, кераміка 

7. МИСТЕЦЬКИЙ ДИВОСВІТ 

Мереживо східних мелодій  Декоративне мистецтво народів 
світу 

Східні танці (арабські, індійські, китайські) та музичні 
інструменти (барабани). 

СОМ: Арабески та орнаменти українських писанок. Бог 
Шива. Фото східних танцівниць, музичних 
інстромунетів (барабани). А. Хіросіге. Гравюра, Кавасе 
Хасуі. Міст. Весняний вечір.  

СММ: Р.Шуман. Арабеска 

Леся Дичко. Українські писанки (фрагмент).  

Людвіг Мінкус. Індуський танець із барабаном з балету 

Арабеска. Порівняння східних 
орнаментів з українськими та ін.. 
Декоративне мистецтво Сходу.  

СОМ: фото зразків східного 
декоративного мистецтва: посуд, 
килими тощо  

ХТД: Варіант 1. Створи арабеску 
для прикрашання східного килима, 
одягу, посуду (кольорові олівці, 



«Баядерка»  

Індійська пісня-танець «Джімі, Джімі, Джімі, ача, ача, 
ача» з к/ф «Танцюрист Диско» (кавер-версії за вибором). 
ХТД: Японська народна пісня «Сакура» (англ. мовою). 
Створення пластичного супроводу до пісні 
Імпровізація на чорних клавішах (пентатоніка) музичних 
пейзажів «Гори й водоспади», «Сакура навесні» (у 
порівнянні з картинами) 
П.: пентатоніка, пластичне інтонування. 

фломастери). 

Варіант 2. Виготови сувенір 
«Віяло» для східних танцівниць з 
паперу- в техніці орігамі або з 
підручних матеріалів (пластикові 
виделки, шовкові стрічки або 
мереживо, бісер тощо). 

Мистецький проєкт: «Конкурс 
арабесок (декоративних, музичних, 
танцювальних) із застосуванням 
сучасних медіа засобів і технологій 
(комп’ютерних програм, фото, 
відео). 

П.: арабеска 

 


	Кавери від B&B Project: Музика з к/ф «Амелі» (бандура, калімба) 
	СММ: NAONI або ONUKA+NAONI) 
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