
МИСТЕЦТВО 6 клас 
 

Підручник з Мистецтва, 6 клас можна скачати за посиланням 
https:// https://pidruchnyk.com.ua/791-mystectvo-6-klas-masol.html 
 

 

Всеукраїнська школа онлайн (відеоуроки з мистецтва 6 клас) 
https:// https://lms.e-school.net.ua/courses/course-v1:UIED+Art-6th-grade+2020/about 

 
 

 
 

№ Розділ/ тема Зміст Джерела інформації 

 Розділ І. Жанри музики 
 Жанри 

камерно-

вокальної 

музики 

Жанри камерно-вокальної музики – 

пісня, гімн, романс, серенада, балада. 

Сучасні вокальні жанри – авторська та 

естрадна пісня. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/
%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80
%D1%96%D1%8F:%D0%9C%D
1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8
7%D0%BD%D1%96_%D0%B6%
D0%B0%D0%BD%D1%80%D0
%B8 
 

 Жанри 

хорової 

музики 

Хорова духовна музика – меса, 

літургія, реквієм. 

Хорові жанри – кантата, ораторія. 

Цикли у вокально-хоровій музиці. 

«Вінок різдвяних пісень» для хору 

дискантів-солистів і арфи 

 

 
https://vseosvita.ua/library/pr
ezentacia-uroku-muzicnogo-
mistectva-no9-v-6-klasi-
horova-muzika-177400.html 
 

 Жанри 

камерно-

інструмен -  

тальної 

музики 

 

 

Жанри камерно-інструментальної  

музики: прелюдія, елегія, ноктюрн, 

рапсодія, скерцо, етюд, соната. 

Істрії жанрів. Побудова і 

драматургія сонатного циклу 

Варіації, рондо, сюїта. 

  

 

https://naurok.com.ua/prezen
taciya-zustrich-zhanriv-u-
muzichnomu-tvori-etyud-
kartina-238703.html 
 

  Жанри  

симфонічної     

музики 

 

 

 

 

Жанри симфонічної музики - 

симфонія, увертюра. Концерт, 

фантазія, симфонічна поема. 

 

 

  Музично-  

театральні  

 жанри 

Музика в балеті. Оперета. 

Поєднання  музичних жанрів в 

театрі і кіно. 

https://naurok.com.ua/prezen
taciya-krasa-i-viraznist-
predmetiv-u-zhivopisi-muzika-
i-teatr-opera-balet-
235565.html 
   Розділ ІІ. Жанри образотворчого мистецтва 

  Жанри 

образотворчого 

мистецтва 

Анімалістичний жанр 

Пейзаж 

Портретний   жанр 

Побутовий жанр. 

Натюрморт 

Жанри: історичний,   міфологічний,  

релігійний, батальний 

https://naurok.com.ua/top-
10-nayvidomishi-kartini-vsih-
chasiv-237964.html 
 

  Анімалістиий  

   жанр  

 

Світ тварин у мистецтві. 

Олег Дорошенко «Щеня в 

черевику»,      Марія Приймаченко 

«Дивний птах» 

Тварини в мистецтві скульптури 

Українська народна іграшка 

Опішнянська кераміка. 

Анімалістичний жанр у графіці 

  Книжкові ілюстрації 

 

https://naurok.com.ua/prezen
taciya-muzichni-tvori-
prisvyacheni-tvarinam-i-
ptaham-6-klas-214534.html 
 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/14-mistetstvo-9-klas/
https://pidruchnyk.com.ua/791-mystectvo-6-klas-masol.html
https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE/playlists?view=50&amp;sort=dd&amp;shelf_id=19
https://lms.e-school.net.ua/courses/course-v1:UIED+Art-6th-grade+2020/about
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B8
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-muzichni-tvori-prisvyacheni-tvarinam-i-ptaham-6-klas-214534.html
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  Пейзаж 

 

Пейзаж – гімн природі. Історія 

жанру. Клод Моне «Поле маків» 

Правила лінійної перспективи 

Види пейзажу. Мариністичний 

пейзаж. Полотна  І..Айвазовського. 

Фантастичні пейзажі. Цикли 

книжкових ілюстрацій до міфів 

Давньої Греції. 

 

https://naurok.com.ua/prezen
taciya-nespokiy-hvil-morskih-
marina-235220.html 
 
https://naurok.com.ua/prezen
taciya-peyzazh-u-zhivopisi-
pastoral-u-muzici-219627.html 
 

  Портретний    

жанр 

 

Портрет – дзеркало душі. Людина 

очима художника. Типи зображень 

– анфас, профіль. Спадщина  

Т.Шевченка – художника. 

Парадний і камерний портрети. 

Груповий та сімейний портрет. 

Портрет у скульптурі. Скульптурні 

портрети Даньої Греції: Лаокон та 

його сини, Дискобол. 

Релігійний портрет. Іконопис. 

Особливості українського 

іконопису. 

 

 

 

https://naurok.com.ua/prezen
taciya-taras-shevchenko---
hudozhnik-229204.html 
 
https://naurok.com.ua/prezen
taciya-religiyniy-zhanr-v-
evropeyskomu-mistectvi-
215004.html 
 

  Побутовий 

жанр  

 

Побутовий жанр. Сцени 

побутового життя. Полотна  

Пімоненка.Східна каліграфія. 

Зображення людського силуету в 

побутовому жанрі. 

 

https://naurok.com.ua/prezen
taciya-kitayska-porcelyana-
212466.html 
 

  Натюрморт 

 

Натюрморт – тихе життя звичайних 

речей. Історія жанру. К.Білокур 

«Натюрморт з колосками 

і  глечиком» Краса і виразність 

предметів у живописі. 

Декоративний і квітковий 

натюрморт. 

 

https://naurok.com.ua/prezen
taciya-kviti-dlya-mami-
dekorativniy-natyurmort-
237003.html 
 
https://naurok.com.ua/natyur
mort-u-zhivopisu-235911.html 
   Образ 

людини   

в  мистецьких 

жанрах 

 

Образ людини  в  мистецьких 

жанрах 

 

https://naurok.com.ua/prezen
taciya-kartini-zagadki-ta-
kartini-ilyuzi-239986.html 
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