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5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

Як сльоза, прозориться криниця.
А в криниці голуба вода
Світиться глибинними вогнями
П’єш – і в серці сила молода
На добро вливається піснями.
Д. Луценко «Криниця»

хід заняття
Учні заходять до класу під звучання мелодії  

етно-фольклору.
І. Організаційний момент

Розминка
Учитель. Перш ніж почати заняття, необхідно 

зняти внутрішню напругу та виконати такі вправи:
♦ вдих – голова назад, затримати вдих – голова 

прямо, видих – голова вниз;
♦ повороти голови у боки;
♦ покласти голову на плечі;
♦ поворот очей уверх, униз, праворуч, ліворуч;
♦ поцокування язиком;
♦ вправа на чищення носоглотки «Нюхаємо кві-

ти»: видих – носом втягуємо повітря, видих – «Ах!»
Правила співу
Учитель. Під час співу необхідно зберігати пра-

вильну співацьку поставу. Згадаємо правила.
Учні.
1. Стояти або сидіти прямо і ненапружено.

Тетяна Миколаївна Іванова,
викладач музичного мистецтва,
Добропільський навчально-виховний комплекс
«Спеціалізована школа І–ІІІ ст. № 4
з поглибленим вивченням окремих предметів – 
дошкільний навчальний заклад»,
Донецька обл., м. Добропілля, Україна

Позашкільна освіта має важливе значення у про-
цесі виявлення та розвитку обдарованих дітей, осо-
бисто таких, що виявляють музичні здібності. Гурток 
вокальної майстерності «Етно-фольклор на естрадній 
сцені» не лише розвиває вокально-хорові навички, 
ансамблевий спів, а капела, канон, уміння співати з 
партитури, гармонійний слух, навички естрадного 
співу і музичну обдарованість дитини, але й виховує 
любов до рідного краю, його мови та культури, мину-
лого та сучасного, ініціативну творчу особистість, ак-
сіологічні настанови на цінності музичної культури.

Головними цілями гурткових занять є такі: доне-
сти до учнів особливості традицій та обрядів україн-
ського народу; розширювати світогляд та прищеплю-
вати любов до етно-фольклору; ознайомити дітей з 
тим, як різноманітно, яскраво живе фольклор на су-
часній естраді, з його стильовим багатством втілення 
у творчості майстрів естради; збагачувати виконав-
ський досвід новими мелодіями, стилями, напрямка-
ми; пробуджувати інтерес до широкої палітри музич-
ного мистецтва.

Пропонуємо модель одного зі занять гуртка, що є 
прикладом розвитку музично обдарованих дітей.

Біля гаю, де вогонь калин
Гронами налитими багриться,
В килимі смарагдових долин,

ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО ОБДАРОВАНИх 
ДІТЕй У ПОЗАШКІЛЬНІй ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 374:376-056.45

Автор статьи предлагает авторскую разработку занятия кружка, на котором не только развиваются музыкальные 
способности детей, но и расширяется кругозор подростков на основе знаний народной музыкальной культуры. 

Ключевые слова: этно-фольклор, этно-джаз, этническая музыка, фолк-рок.
The author offers authoring classes mug, which not only develop musical abilities of children, but also broadens the 

mind of teenagers on the basis of knowledge of popular music culture.
Key words: ethno-folk, ethno-jazz, ethnic music, folk-roсk.
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2. Плечі трохи відвести назад.
3. Руки опустити або покласти вільно на коліна 

(під час співу сидячи).
4. Голову потрібно тримати прямо.
5. Рот відкривати природно та вільно.

Розспівування
Учитель. Під час розспівування «розігрівають» 

співацький апарат («вокальна гімнастика»)
Використання вокальних вправ
1. Вправи за видами вокалізації – спів голосними 

звуками на легато та стакато.
Легато – зв’язний спів або кантилена (неперерив-

ний звук). Такі вправи добре розвивають співацьке 
дихання.

Стаккато – співати урочисто. Такий спів зміцнює 
голосові зв’язки, корисний при сильному звуці.

2. Вправи з поступовим розташуванням звуків – гами 
співають знизу вверх та зверху вниз із назвою нот або 
на обраних голосних. Гама виконується на одному ди-
ханні. Гами є засобом для розвитку співочого діапазону.

3. Вправи на різні інтервали співаються з нижньо-
го звука до верхнього і навпаки. Спочатку потрібно 
працювати на інтервалах (терція, кварта, квінта). 
Сюди належить спів тризвуків.

4. Вправи на одній ноті розвивають рівномірний, 
довгий, економний видих, опору.

5. Спів із закритим ротом на приголосний звук 
«М». Такі вправи виконуються на середньому відріз-
ку діапазону.

6. Поспівки.
Музичне привітання

Добрий день!
Ми раді вас вітати!
Добрий дань!
Щастя, радості бажати!
Добрий день!
І пісень нових співати!
Всім вам добрий день!
ІІ. Повідомлення теми і мети заняття
Учитель. Діти, ви заходили до класу під звучання 

музики. Як ви вважаєте, що це за музика? (Народна, 
фольклор)

Учитель. Так! Про це ми сьогодні поговоримо. 
Ми дізнаємось як глибоко заховано його коріння, а та-
кож про особливості традицій та обрядів українського 
народу і вплив етно-фольклору на естрадну музику. 
Ми ознайомимось з іменами творців цього жанру, ін-
струментами етно-фольклору, навчимося виконувати 
українські обрядові пісні в естрадній манері. Отже, 
тема заняття «Етно-фольклор на естрадній сцені».

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Слово вчителя з елементами бесіди

Учитель. Як ви гадаєте, чому ми розглядаємо цю 
тему?

Учень. Тому що ростуть покоління, які ніколи у 
своєму житті можуть не почути народних пісень. Їм 
просто ніде їх слухати. Телевізор крутить поп-музику, 
радіо ігнорує народну музику, а в Інтернеті ці пісні не 
кидаються в очі.

Через декілька десятиліть можна буде говорити 
про те, що аутентична слов’янська культура цілком 
буде витіснена в музейні засіки.

Учитель. Думаю, що так. Тому ми не маємо права 
забувати традиції рідного краю, його культуру, щоб 
вони не пішли від нас і не були забуті.

ІV. Актуалізація опорних знань
Ділова гра «Ланцюжок» за темою «Музичні 

терміни»
Учням пропонують повторити основні терміни та 

поняття, які було засвоєно на попередніх заняттях і 
буде застосовано на цьому.

Учитель називає певне поняття та передає музич-
ний інструмент (сопілку) першому учасникові гри. 
Той дає визначення цього поняття та передає музич-
ний інструмент другому учаснику, який у ставить за-
питання наступному учаснику гри.

Доцільно обрати «рятівників» (учнів з високим 
рівнем навчальних досягнень), до яких можна зверну-
тися за допомогою, передаючи їм дитячий музичний 
інструмент зі словами: «Sorry».

Ключові слова: фольклор, обробка, канон, а капе-
ла, партитура.

V. Вивчення нового матеріалу
Учитель. Що таке етно-фольклор? Етнічна музика?
У музичній індустрії слово «етно-музика» може 

використовуватись як синонім народної музики.  
А ще, етно-музику можна визначити так: «місцева му-
зика з нічогр», або «чиясь місцева музика».

Робота в словниках мистецтва
Етнічна музика (етно, етніка) – музика народів 

світу.
Етнографія (від грец. – племя, народ) – етнологія, 

народознавство, наука, що вивчає побутові та куль-
турні особливості народів, проблеми походження.

Однак варто згадати про те, як різноманітно, 
яскраво живе фольклор на сучасній естраді, про сти-
льове багатство її втілення у творчості майстрів 
естради. Так ми й почнемо.

Витончився, але все ще залишився пласт концер-
туючих сільських бабусь. Вони самі собі театр та кон-
ферансьє.

Характерними рисами етнічного вокалу є горло-
вий спів, «йодаль».

Наприклад, у нашому регіоні відома Олександра 
Тітовна Гарбузова з Удмурдії та фольклорний ан-
самбль «Буранівські бабусі», які наробили багато га-
ласу на відбірковому конкурсі «Євробачення 2010».

Демонструється фрагменти відеозапису фоль-
клорного ансамблю «Буранівські бабусі» і О. Т. Гар-
бузової.

Якщо говорити про етно-фольклор, то можна ви-
ділити інструменти етнічної музики: ситар, диджари-
ту, калиму, варган, бубен, кото, перкуссі, гуслі, гудок, 
жалейку, сопілку (дудку), свиріль, ріжок.

Демонструються зображення музичних інстру-
ментів.

Отже, необхідно згадати про першоджерело  
фольклору, обрядові свята, про українські народні 
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Учитель. Одним із основних та найурочистіших 
християнських свят на честь народження Ісуса Хрис-
та – Різдво Христове.

На екрані демонструється репродукція картини 
Леонардо да Вінчі «Джоконда» (Мона Ліза).

Звучить Гімн усіх матерів «Аве Марія» Ф. Шу-
берта.

Учитель. Пречиста Діва Марія народила сина Бо-
жого Ісуса Христа.

З давніх часів наш народ зберігає традиції коляду-
вання та щедрування, що є своєрідними новорічними 
привітаннями, призначеними силою слова та обрядо-
вих дій закликати щедрість природи, багатий урожай, 
добробут у родині, успіх у веденні господарства.

Діти, коли виконують колядки та щедрівки?
Учні. Колядки виконують 6 січня на Різдво Хрис-

тове, а щедрівки – напередодні старого Нового року – 
13 січня. За традицією, колядують переважно хлопці. 
У Новорічну ніч щедрують дівчата.

Учитель. Чому вчать нас колядки та щедрівки?
Учень. Колядки та щедрівки вчать нас вірити у 

справедливість і показують, що світ дуже Гарний.
Учитель. Сьогодні наш народ повертається до 

золотих традицій Різдва. Вчіться і ви колядувати –  
це допоможе вам увійти у світ краси та духов- 
ного щастя.

Ансамбль виконує українську колядку «Добрий ве-
чір тобі, пане-господарю» а капела.

Учитель. Діти, а зараз ми прослухаємо українську 
щедрівку «Добрий вечір тобі, пане господарю» у сти-
лі реп. Що таке реп?

Учні. Це музичний напрям, скоромовні ритміч-
ні речитативні фрази, що виконуються під супровід 
комп’ютерної ритм групи, супроводжуючись танцю-
вальними рухами виконавця реп.

Виконання української щедрівки «Щедрий вечір»  
в стилі реп солістом-репером Р. Горбаченко.

Учитель. Разом з пробудженням природи від зи-
мового сну в Україні розпочинається цикл народних 
весняних свят, що супроводжуються піснями, іграми 
та хороводами.

Учасники виконують українську пісню-гру «Кри-
вий танець».

Учитель. За народними уявленнями, Весна – гар-
на молода дівчина з вінком квітів на голові. Вона 
бажаний та очікуваний гість, її  закликають дівчата 
піснями-веснянками, діти зустрічають її печивом у 
вигляді пташок. Українська весна – це голос предків 
наших, дорога поезія Батьківщини. 

Усім, хто любить та цінує справжнє мистецтво, 
відоме ім’я неперевершеної виконавиці українських 
народних пісень, народної артистки України Ніни 
Матвієнко (народилася 1947 р.).

Демонструється портрет Ніни Матвієнко.
Що ви знаєте про неї?
Учень. Талант Ніни Матвієнко розкрився у му-

зичній, театральній, кінематографічній галузях.  
У 1988 році було знято перший відеокліп за її участю 
«Русалчин тиждень».

пісні, віднесені до жниварського циклу, новорічно-
різдвяного, зустрічі весни і літнього періоду.

Я впевнена, що ви знаєте, які бувають жанри жни-
варських пісень, а тому пропоную їх назвати.

Учні.
	– зажинкові, що виконувались на початку жнив;
	– жнивні, що виконувались під час збирання 

врожаю;
	– обжинкові, що співались після закінчення 

жнив.
Учитель. Так. Це здебільшого пісні-побажання, 

звеличування трудової людини, яка доклала багато 
зусиль для вирощення необхідного у житті хліба. 

Діти, наведіть приклад обжинкової пісні.
Учень. Прикладом обжинкової пісні є українська 

народна танкова пісня-гра «Женчичок-бренчичок».
Учитель. А хто такий «женчичок»?
Учень. «Женчичок» – походить від слова женці, 

а оскільки в пісні йдеться про маленького хлопчика-
женця, то ж він «женчичок». «Бренчичок» – співзвуч-
не йому слово, збираючи врожай, він бринить косою.

Ансамбль виконує українську народну пісню «Жен-
чичок-бренчичок» – канон.

Учитель. Останнім часом жанр етнічної музики на 
естрадній сцені стає усе більш популярним. Здійсни-
лось її перетинання з такими стилями, як рок-музика, 
поп-музика, електронна музика (етно-електроніка).

Базуючись на традиційному фольклорі певного 
етносу, естрадно-народний жанр відкритий для куль-
тур усіх народів.

Що ж таке естрада?
Робота в словниках мистецтва

Естрада – вид сценічного мистецтва, що поєднує 
різні форми виконавства: вокальне, інструментальне, 
художнє читання.

фолк – музика на естрадній сцені складає поп-
обробки народних пісень (аранжировки), виконання 
аутентичних пісень.  

Учитель. 19 грудня відзначається свято Миколая 
Чудотворця.

Демонструється зображення ікони Святителя 
Миколая.

Що ви знаєте про це свято?
Учень. За народними повір’ями Святий Миколай 

вважається покровителем та заступником дітей. Він 
другий після Бога покровитель господарства, госпо-
дар земних вод, заступник від бід і нещастя.

Учень. За переказами, Миколай виріс у заможній 
християнській родині. Але своє багатство він роздав 
стражденним. Після смерті його було визнано Святим.

Учитель. Логічним продовженням розповіді 
про Святого Миколая буде розучування та виконан-
ня української народної пісні «Ой хто, хто Миколая  
любить».

Закріплення отриманих знань
Учитель. Вам сподобалось ця пісня? Чому?  

У чому складність?
Звучать «Церковні дзвони» (поступово стиха-

ють).
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У репертуарі співачки безліч народних пісень, се-
ред яких обрядові, ліричні, пісні-балади та українські 
пісні культурно-історичної доби ХVІІ–ХVІІІ ст.

Звучить пісня «Веснянка» з відео зображенням 
Ніни Матвієнко.

Учитель. У молодших класах ми вивчали україн-
ську веснянку «Подоляночка». Згадаємо, хто ж така 
Подоляночка?

Учень. Подоляночка – це дівчинка, яка живе на 
Поділлі і про неї український народ склав пісню.

Учитель. У тексті пісні є така фраза «Сім літ не 
вмивалась». Це, звісно, алегорія а як ви це розумієте?

Учень. Взимку все замерзло, і річка також, але з 
приходом весни річка розтанула і Подоляночка бі-
жить до Дунаю вмиватися.

Ансамблем виконується українська веснянка «По-
доляночка» в обробці Л. Ревуцького.

Учитель. Багато сучасних підлітків захоплюють-
ся рок-музикою. Що ж таке фолк-рок?

фолк-рок – напрям рок-музики, що являє собою 
«електрифікований» варіант фолку. Це сплав тради-
ційної музики з фольклором та роком.

Прослуховування української веснянки «Подоля-
ночка» в стилі фолк-рок у виконанні солістки вокаль-
ного гуртка Н. Дудушко.

Учитель. Після завершення весняного обрядового 
циклу починається літній календарний цикл. Середи-
на літа. Свято, пов’язано з літнім сонцестоянням, 
тобто найкоротша ніч (7 липня). Святкують Іоана 
Хрестителя, того, хто хрестив Ісуса Христа. Іоан від 
грецької перекладається як «купатель, погружатель».

Іванів день заповнений обрядами, пов’язаними з 
водою, вогнем травами, що проводяться вночі. 

Перегорнути сторінки допоможе перегляд фраг-
мента фольклорного дійства свята «Івана Купала».

Вода. Обов’язковим звичаєм Іванова дня було ма-
сове купання. Вода Іванова дня наділялась живильни-
ми й магічними властивостями.

У день цього свята, за народними повір’ями, вода 
може «дружити» з вогнем, а їхній союз вважають 
природною силою. Символом такого возз’єднання є 
вогнища (багаття) на березі річок, що палили в цей 
день. У цей день часто ворожили за допомогою вінків, 
опущених у річку: якщо вінок попливе, це віщувало 
щастя й довге життя.

Вогонь. Головною особливістю купальської ночі 
є очищувальні багаття. Навколо них танцювали, через 
них стрибали: хто вище стрибне, той буде щасливі-
ший. За народними повір’ями християн, в купальську, 
найкоротшу ніч, не можна спати, тому що ожива будь-
яка нечиста сила – відьми, русалки, чаклуни, домови-
ки, водяники, лісовики (щезники).

Вважалось, що купальське багаття (вогнище) має 
магічну силу, здатне відганяти усю нечисть.

Трави. Папороть, квітка іван-да-мар’я симво-
лізують магічний союз вогню та води. З папороттю 
пов’язувались перекази про скарби. Трави та квіти, 
зібрані в Іванів день, висушують та зберігають, вва-
жаючи їх більш цілющими.

Народні вірування й звичаї. У ніч на Івана Купа-
ла дівчата опускають на річкові хвилі вінки із запале-
ними свічками, плетуть вінки з іван-да-мар’ї, лопуха, 
богородської трави або ведмежого вуха. Якщо вінок 
потонув одразу, то це означає, що наречений розлю-
бив і заміж за нього не вийти. У кого вінок далі всіх 
пропливе, той буде щасливішим, а у кого свічка горі-
тиме довше, той проживе довге життя.

В Іванову ніч відьми стають більш небезпечними, 
а тому потрібно класти на поріг кропиву, щоб захис-
тити себе від їхніх нападок.

Слухання «Ой на Йвана, ой на Купала» з опери 
Є. Оганковича «Квітка папороті».

У літературі. Цьому святу присвячено чимало 
творів письменників і поетів: повість Миколи Гоголя 
«Вечори на хуторі біля Диканьки»; вірші Сергія Єсе-
ніна «За рекой горят огни», «Матушка в купальницу 
по лесу ходила».

Виконання пісні «Івана Купала» в естрадній мане-
рі солісткою вокального гуртка П. Літвіновою. 

Учитель. Яскравим прикладом на естрадній сце-
ні став етно-джаз. Цікавість джазменів до музики на-
родів світу почала виявлятись давно. За своєю при-
родою, джаз є напівфольклорним мистецтвом, що 
народилось в результаті сплаву багатьох, у т. ч. і фоль-
клорних, елементів. Завдяки джазу виникла сучасна 
естрадна музика. 

Яскравим прикладом західної сцени є пісні:
♦ «Колискова» з опери «Поргі та Бесс» глибоко 

проникнена музичним фольклором афроамериканців;
♦ американські народні пісні «Джон Браун» та 

«Спи, моє малятко» у виконанні П. Робсона.
У творчості багатьох сучасних українських музи-

кантів джаз набув розвитку. Серед різних напрямів в 
українській музиці широко поширений також етно-
джаз – поєднання джазових гармоній та ритмів із 
українським фольклором.

Слухання пісні «Колискова» з опери «Поргі і Бесс» 
Дж. Гершвіна у виконанні Лариси Доліної.

Учитель. Тенденція до використання фольклору 
сучасними українськими музикантами стає дедалі ви-
разнішою.

Набувають популярності суто вокальні ансамблі: 
«Тріо Мареничів» (Волинь), «Пікардійська терція» 
(Львів).

Демонструється фото гурту «Тріо Мареничів».
Учень. У середині 1970-х рр. ХХ ст. на пісенному 

Олімпі української естради засяяла нова зірка – сі-
мейне тріо Мареничів (подружжя Валерій і Антоніна 
Мареничі та Світлана Сухорукова, сестра Антоніни), 
музиканти якого працювали у стилі фолк. Називали їх 
«Волинські солов’ї». У репертуарі тріо звучали україн- 
ські народні пісні в сучасних аранжуваннях. Вони є 
хранителями народних пісень, які відшукували на-
родний волинський фольклор. Гурт відмовився від 
гучних музичних ефектів, зберігаючи сучасну рит-
міку, органічно поєднуючи її з традиційною україн-
ською мелодикою, дуже обережно, використовуючи 
для цього сопілку, бубен, мара каси та губну гармонь. 



63

АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

Тріо Мареничів розкрили нові грані естрадної пісні й 
сприяли подальшому розвитку цього жанру в Україні. 
Багато пісень стали шлягерами.

Слухання пісні «Чом ти не прийшов» у виконанні 
«Тріо Мареничів», діти підхоплюють спів…

Учень. Вокальний гурт «Пікардійська терція» зі 
Львова суто чоловічий. У його складі 6 учасників, 
голоси яких поділилися на тенори, баритони, бас, 
бас-профундо (керівник Володимир Якімець). Вони 
мають абсолютний музичний слух. Розспівування, 
ладове налаштування виконують лише під камертон. 
Вокальний гурт співає тільки а капела і лише голосом 
зображують музичні інструменти: ударні, контра-бас, 
саксофон, труба. Інколи використовують інструмен-
ти, якими відбивають ритм (бубен, маракаси).

Співають багатоголосся в різних стилях, напря-
мах від українського фольклору до джаз-культури. 
Мають власні обробки українських пісень.

Демонструється фрагмент відеозапису вокаль-
ного гурту «Пікардійська терція».

Учитель. Роки електронна музика в пошуках ав-
тентичності також звернулась до етніки. Поряд з ним 
розвивається українська рок-музика. Серед більш ві-
домих – рок-група «Океан Ельзи».

Демонструються фотографії гурту.
Квартет «Океан Ельзи» став одним із представни-

ків львівської рок-музики, що за характером звучання 
визначається, як романтичний гітарний пост-панк, 
відчувається глибинний, не одразу помітний зв’язок  
з українським фольклором. Лідер гурту Святослав 
Вакарчук.

Виконання пісні «Така як ти» з репертуару рок-
групи «Океан Ельзи» солістом вокального гуртка 
В. Віровця.

Учитель. Свідченням зростання інтересу до фоль-
клору стало заснування в Україні двох фестивалів ет-
нічної музики – «Країна мрій» у Києві та «Шешори» 
в Івано-Франківській області.

Виконавці з України гідно представляли Украї-
ну на конкурсах «Євробачення». Руслана Лижичко, 
яка синтезувала у своїй музиці фольклорні мотиви 
карпатського регіону, стала переможницею «Євроба-
чення – 2004». На «Євробаченні – 2007» відзначилася 
Вєрка Сердючка, яка пропагує малороський стиль, 
посівши друге місце.

Демонструється фото-колаж Руслани.
Учитель. Популярна українська співачка Руслана 

Лижичко приділяє значну увагу музичному напряму 
фолк-рок, продовжуючи традиції вітчизняних груп 
«Смерічка», «Світязь», «Ватра», «Водограй». В остан-
ньому альбомі – «Дикі танці», як зазначає артистка, 
музиканти взяли на озброєння самобутню ритміку, 
енергетику, ладо-гармонійні та жанрові особливості 
карпатського фольклору, фактично цим його пропа-
гуючи на естраду й збагачуючи власною оригінальніс-
тю. Новий імідж Руслани Лижичко також пов’язано 
зі створюванням образу народної співачки, береги-
ні фольклорних традицій, дещо переосмислених у 
річищі розважального шоу. «Дикі танці» поєднали  

етноритми, драйв та своєрідну стилістику. Це допо-
могло співачці перемогти на престижному пісенному 
змаганні – «Євробачення – 2004» у Стамбулі.

Руслана Лижичко має звання лауреата багатьох 
естрадно-пісенних фестивалів: «Слов’янський ба-
зар», «Таврійські ігри», «Пісенний вернісаж», «Ро-
манси Славутича», «Мелодія» тощо. ЇЇ популярні ком-
позиції – «Балада», «Тиха ніч», «Світанок», «Знаю я», 
«Ой, заграй ми, музиченьки» – містять коломийки, 
інші мелодії гуцульського фольклору, аранжовані зі 
застосуванням комп’ютерної техніки й синтетичного 
саунду, подеколи з імітацією народних інструментів – 
цимбал, сопілок, трембіт, дримби, ная тощо.

Звернемося до однієї з композицій Руслани Ли-
жичко під назвою «Аркан», що створена за мотивом 
однойменного народного танцю (слова О. Ксенофон-
това). У сюжетному танці засобами хореографії відо-
бражаються конкретні явища життя, природи. Назва 
«Аркан» визначена змістом твору, в якому виявляєть-
ся завзята веселість, м’який гумор, щира радість, при-
таманні українському національному характеру.

Запальна мелодія, швидкий ритм допомагають 
співачці створити образ дівчини, закоханої в чарівну 
природу рідного краю, в якої особисте почуття зако-
ханості пов’язано з традиційними фольклорними об-
разами: квітами, вітром, горами, сонцем, небом, зоря-
ми, весною, літом, ніччю, Місяцем, хмарами.

Слухання композиції Руслани Лижичко «Аркан».
VІ. Рефлексія
Учитель. Сьогодні ми поринули у світ яскравого 

життя фольклору на сучасній естраді. Ви помітили, 
яку значущість відіграють традиції у нашому житті. 
Добігає кінця наше заняття. Час звернутись до  
«Таблиці очікуваних результатів». За її допомогою 
здійснюється аналіз здобутих знань. Я впевнена, що 
ви впораєтесь з цим завданням.

Завдання 1
З’єднай прізвище митця та його твір 

«Буранівські 
бабусі»

фольклорний 
ансамбль

естрадний 
ансамбль

О. Т. Гарбузова естрадна 
співачка

фольклорна 
співачка

Ніна Матвієнко «Колискова» з опери «Поргі і Бесс»
Є. Оганович «Дикі танці», «Аркан»
Дж. Гаршвін «Веснянка»
Тріо Мареничів «Така як ти»
Гурт «Океан Ельзи» «Чом ти не прийшов»
Руслана Лижичко «Ой на Йвана, ой на Купала» з 

опери «Квітка папороті»

Завдання 2
Поміркуй та закінчи думку

«Женчичок-бринчичок» українська…
«Ой хто, хто Миколая любить» українська…
«Добрий вечір тобі, 
пане-господарю» українська…

«Щедрий вечір» українська…
«Подоляночка» українська…
«Івана Купала» українська…
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Завдання 3
Повторення нової музичної термінології

Етнічна музика – це музика …
Естрада – це вид …
Етно-джаз – це сплав … 
РЕП – це музичний …
Фолк-рок – це напрям …

Домашнє завдання. Слухати музику, де б вона не 
звучала, потім поділитись своїми враженнями.
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