
 

                                                                ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

                                                                        Мистецтво 7 клас  

Підручник:  

Мистецтво (інтегрований курс) – підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти/ 

Масол Л.М., Гайдамака О.В., Кузьменко Г.В.. Лемешева Н.А. 2020 

 

Програма самостійної роботи розроблена на основі підручника Масол Л.М., Гайдамака О.В., 

Кузьменко Г.В.. Лемешева Н.А. 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/mistetstvo-7-

klas/ 

                                                І семестр 

МИСТЕЦТВО У НАШОМУ ЖИТТІ 
Розділ 1 Діалог народного мистецтва із сьогоденням 

Обр

азот

ворч

е 

мист

ецтв

о 

Петриківськ

ий розпис – 

мистецький 

символ 

України 

Портрет митця:  

Марфа Ксенофонтівна Тимченко 

Символіка писанки 

 Основні поняття й терміни:  

декоративно-прикладне мистецтво, 

мотив, символ, стилізація 

“Петриківка – це модно!” 

ст.10 

http://uartlib.org/ukrayinski-

hudozhniki/timchenko-marfa/ 

 

 

“І рушник 

вишиваний 

на щастя на 

долю 

дала…” 

Рушники ХІХ століття 

Портрет митця: 

Віра Сергіївна Роїк 

Основні поняття й терміни:  

вишивка, килимарство 

 

ст.17 

https://www.niez.com.ua/ 

 

 Витвори 

народних 

майстрів 

Народні іграшки українців та інших 

народів світу 

Паперові візерунки 

Основні поняття й терміни:  

витинанка, художня кераміка 

ст.22 

http://uartlib.org/ukrayinski-

hudozhniki/poshivaylo-gavrilo-ta-

yavdoha/ 

 Етнічні 

мотиви в 

декоративно

му 

мистецтві 

Види орнаментів 

Етнічні мотиви 

Особливості створення 

декоративного натюрморту 

Основні поняття й терміни: 

панно 

ст.29 

https://etnodim.com.ua/ua/ua-

tsikava-informatsiya/etnichni-

motyvy-v-sychasnome-zjutti/ 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/mistetstvo-7-klas/
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-7-klasu/mistetstvo-7-klas/
http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/timchenko-marfa/
http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/timchenko-marfa/
https://www.niez.com.ua/
http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/poshivaylo-gavrilo-ta-yavdoha/
http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/poshivaylo-gavrilo-ta-yavdoha/
http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/poshivaylo-gavrilo-ta-yavdoha/
https://etnodim.com.ua/ua/ua-tsikava-informatsiya/etnichni-motyvy-v-sychasnome-zjutti/
https://etnodim.com.ua/ua/ua-tsikava-informatsiya/etnichni-motyvy-v-sychasnome-zjutti/
https://etnodim.com.ua/ua/ua-tsikava-informatsiya/etnichni-motyvy-v-sychasnome-zjutti/


Муз

ичне 

мист

ецтв

о 

Музичні 

символи 

України 

Портрет митця: 

Микола Віталійович Лисенко 

“Бережіть Україну” Віталій 

Назарчук  

Темброва палітра інструментальної 

обробки:“Ой верше, мій верше”, 

“Верховино, світку ти наш” 

 

 

Основні поняття й терміни: 

обробка народної пісні 

ст.33 

https://uahistory.co/pidruchniki/mas

ol-art-integrated-course-7-class-

2015/5.php  

https://www.youtube.com/watch?v=

hG0OqiO4GFM 

https://www.youtube.com/watch?v=

KmCwQqpiQkI 

https://www.youtube.com/watch?v=

Pj4ZcVBevoo 

https://www.youtube.com/watch?v=

I0iUgoVa0Yc 

 Нове життя 

народних 

мелодій в 

інструмента

льній музиці 

Порівняння обробки мелодії в 

музичних формах варіацій та 

рапсодії. 

 

Портрет митця: 

Лев Миколайович Ревуцький 

 

М.Скорик Б.Півненко ”Карпатський 

” концерт для оркестру 

Основні поняття й терміни: 

рапсодія, концерт, симфонія, фольк 

ст.40 

https://uahistory.co/pidruchniki/mas

ol-art-integrated-course-7-class-

2020/6.php 

https://www.youtube.com/watch?v=

D1yrdFnU0a4 

https://vseosvita.ua/library/plan-

uroku-z-temi-l-revuckij-simfonia-

no2-251760.html 

https://www.youtube.com/watch?v=

qECy_oBSRQo 

 Народна 

творчість – 

натхнення 

для митців 

 

Золтан Кодай. Танці з Галанти  

Портрет митця: Бела Барток 

 

Основні поняття й терміни: 

Болеро, фламенко, челеста 

 

Національні особливості мистецтва 

фламенко 

 

ст. 45 

https://www.youtube.com/watch?v=

3yC7fWCi6Ok 

https://naurok.com.ua/urok-11-7-

klas-tema-narodna-tvorchist-

nathnennya-dlya-suchasnih-mitciv-

3-73032.html 

https://www.youtube.com/watch?v=

ehWovdrTc5c 

https://tv.eurofolk.com/en 

 Етнічні 

мотиви у 

класичній і 

сучасній 

музиці 

М.Глінка. Опера «Руслан і 

Людмила»: ІІІ дія :Перський хор 

«Лягає в полі морок нічний»; 

М.Мусоргський. Опера 

«Хованщина»: ІVдія: «Танець 

персіянок» 

М.Римський-Корсаков. Сюїта 

«Шехеразада»-ІVч. « Свято в 

Багдаді» ( на вибір) 

ст.50 

https://www.youtube.com/watch?v=

1fE2cDrFmaY 

 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=9Ryv1BiwE7o 

https://www.youtube.com/watch?v=hG0OqiO4GFM
https://www.youtube.com/watch?v=hG0OqiO4GFM
https://www.youtube.com/watch?v=KmCwQqpiQkI
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https://www.youtube.com/watch?v=1fE2cDrFmaY
https://www.youtube.com/watch?v=9Ryv1BiwE7o
https://www.youtube.com/watch?v=9Ryv1BiwE7o


Лю Фан (Китай). Три варіації на 

тему «Квітка сливи» ( соло на 

гучжен) 

І.Стравинський. Опера «Соловей» у 

різних виконаннях ( на вибір) 

Основні поняття й терміни: 

Мотив, поліритмія, постер 

Кара Караєв. Балет «Стежкою 

грому». 

 

https://naurok.com.ua/etnichni-

motivi-v-klasichniy-i-suchasniy-

muzici-7-kl-69653.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

s1LfvL_xY-4 

 

ІІ. 

Діал

ог 

мист

ецтв 

мин

улог

о і 

суча

сног

о 

Архітектура 

та її види 

М.Мусоргський.Картиники з 

виставки: «Богатирські ворота», 

«Старий замок» ( для фортепіано і в 

оркестровці Моріса Равеля). 

Портрет митця: 

Антоніо Гауді 

Основні поняття й терміни: 

архітектоніка; архітектура або 

зодчество; ландшафт 

 

ст. 55 

 Абетка 

архітектури, 

або Як 

народжують

ся 

архітектурні 

образи 

 

Конструктивні та декоративні 

елементи будівель 

Основні поняття й терміни: 

Балкон; балюстрада; колона ; 

ліпнина; ніша; портал 

Портрет митця: Франческо 

Борроміні 

Секрети майстерності 

Основні поняття й терміни: 

лінійна перспектива; перспектива; 

повітряна перспектива; точка 

сходження 

 

ст.64 

 

 

 

ст.66  

 Синтез 

візуальних 

мистецтв в 

архітектурно

му ансамблі 

Створення ескізу мурала «Синтез 

мистецтв і наук» 

Основні поняття й терміни: 

атлант; каріатида; мурал 

 

ст.71 

 Сакральне 

мистецтво 

 

Християнський собор  

Створення пейзажної композиції з 

культовою спорудою на тему 

«Храм- перехрестя неба та землі» 

(акварель або гуаш) 

Основні поняття й терміни: 

Базиліка; костел; мечеть; пагода; 

ст.77  

 

 

 

 

ст. 84 

https://naurok.com.ua/etnichni-motivi-v-klasichniy-i-suchasniy-muzici-7-kl-69653.html
https://naurok.com.ua/etnichni-motivi-v-klasichniy-i-suchasniy-muzici-7-kl-69653.html
https://naurok.com.ua/etnichni-motivi-v-klasichniy-i-suchasniy-muzici-7-kl-69653.html
https://www.youtube.com/watch?v=s1LfvL_xY-4
https://www.youtube.com/watch?v=s1LfvL_xY-4


                                                                                               
ІІ. 

Діал

ог 

мист

ецтв 

мину

лого 

і 

суча

сног

о 

 

Аранжуванн

я класичної 

музики 

М.Мусоргський.Картиники з 

виставки: «Богатирські ворота», 

«Старий замок» (для фортепіано і в 

оркестровці Моріса Равеля). 

Портрет митця: 

Мирослав Скорик 

Ніколо Паганіні – Мирослав 

Скорик. 24 Каприси (за вибором). 

Фрагменти балету «Каприси долі». 

Й.С.Бах. Токата і фуга ре мінор 

(орган);  

Скерцо із Сюїти №2 сі мінор в 

оригіналі й у різних аранжуваннях 

(на вибір) 

Основні поняття й терміни: 

аранжування; транскрипція 

 

ст.85 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

qtdxth5bJqw 

 

 Музика і 

театр 

Ж.Бізе. Опера «Кармен»:увертюра, 

хабанера, арія Хозе, куплети 

Тореадора. 

Ж.Бізе-Р.Щедрін. «Кармен-сюїта» 

(фрагменти) 

 

ст.90 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

h7RQUA_UxNQ 

 

 Музика і 

візуальні 

мистецтва 

Г.Гендель. Органні твори (на вибір). 

К.Дебюссі. Прелюдія «Затонулий 

собор»;  

Ж.Бізе. Симфонія «Рим». ІІІ 

частина 

Портрет митця: Леся (Людмила) 

Василівна Дичко 

Л.Дичко. Фрески «Джерело» 

(фрагменти на вибір) 

Музика з фільмів « Володар 

кілець», «Титанік», «Пірати 

Карибського моря», «Шерлок 

Холмс», «Зоряні війни», серіалу про 

Гаррі Потера та ін (на вибір) 

Д.Пучінні. Арія Чіо-Чіо сан з опери 

« Чіо-Чіо-сан» (у виконанні С. 

Крушельницької) 

Основні поняття й терміни: 

відеокліп; саундтрек 

ст.96 

https://www.youtube.com/watch?v=

t8kmWmWapE4 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=X9ex_cy8Q3k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qtdxth5bJqw
https://www.youtube.com/watch?v=qtdxth5bJqw
https://www.youtube.com/watch?v=h7RQUA_UxNQ
https://www.youtube.com/watch?v=h7RQUA_UxNQ
https://www.youtube.com/watch?v=t8kmWmWapE4
https://www.youtube.com/watch?v=t8kmWmWapE4
https://www.youtube.com/watch?v=X9ex_cy8Q3k
https://www.youtube.com/watch?v=X9ex_cy8Q3k


 

 Радуйся, 

Маріє… або 

Сакральна 

музика 

Грецький розспів ХVІІст. 

«Богородице Діво, радуйся». 

С.Рахманінов. «Богородице Діво, 

радуйся» (Всенощна). 

Й.С.Бах –Ш.Гуно. «Ave Maria». 

Д.Качінні «Ave Maria» (у різних 

інтерпретаціях) 

Ф.Шуберт. «Ave Maria» 

Ф.Шуберт-Ф.Лист. «Ave Maria», 

Ф.Лист  «Дзвони Рима» (для 

фортепіано) 

Алемдар Караманов, Концерт для 

фортепіано з оркестром №3 

Основні поняття й терміни: 

сакральний; 

 «Ave Maria» (фрагмент) 

ст.103 

https://play.anghami.com/song/843

85486 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

S4uxWEs-c98 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

aVm61yNJFCA 

 

 Панорама 

мистецтва 

 ст.108 

 

 

                                         Cеместрова контрольна робота № 2 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- написання конспекту; 

- ведення читацького щоденника; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

https://play.anghami.com/song/84385486
https://play.anghami.com/song/84385486
https://www.youtube.com/watch?v=S4uxWEs-c98
https://www.youtube.com/watch?v=S4uxWEs-c98
https://www.youtube.com/watch?v=aVm61yNJFCA
https://www.youtube.com/watch?v=aVm61yNJFCA

