
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Мистецтво (інтегрований курс) 5 клас 
 

Підручник: 

1.  «Мистецтво» (інтегрований курс)  Л.Масол 

https://pidruchnyk.com.ua/154-mistectvo-masol-5-klas.html2.Волощук Є.,   
 

Виконання  контрольної роботи передбачає: 
1) Вміння інтерпретувати зміст творів різних видів мистецтва, усвідомлюючи їх 

специфіку та взаємодію;  

2) виконання творчих робіт в різних видах образотворчого мистецтва; 

3) Розуміння зв’язоку різних видів мистецтва   

4) Вміння висловлювати власні судження про мистецтво, виявляти естетичне 

ставлення до мистецької діяльності 

5) Використовувати різні медіаресурси і комп’ютерні технології в навчально-

творчій діяльності 
 

 

Річна контрольна робота  
 

 

№ Автор/ твір Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Походження 

мистецтва 
Виникнення музики, танців, 

музичних інструментів. 

Виникнення графіки, живопису, 

скульптури. 

Музичне мистецтво стародавніх 

культур і цивілізацій. Музичне 

мистецтво стародавнього Єгипту 

(арфа), Греції (ліра, кіфара, 

сирина – флейта Пана), слов’ян 

(пастуший ріг, гудок). 

Образотворче мистецтво 

стародавніх культур 

цивілізацій. 

Архітектура,скульптура,стародав

ніх Єгипту і Греції (оглядово). 

Античні мистецькі традиції 

Причорномор’я. 

Трипільська культура. 

О.Янушкевич.«Веселкова пісня» 

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

=aLEnV8v_vjw 

Наскельні малюнки 

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

=qADSe5aSejM 

К.Сен-Санс.Акваріум  

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

=Yt7nKm0upoI 

К.Дебюссі.Флейта Пана. 

М.Скорик.Мелодія (флейта) 

Трипільська кераміка 

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

=6UwDsxEOMw8 

 

 

2 Народне 

мистецтво 
Календарно – обрядові пісні. 

Ритм.куплетна форма 

Орнаментальні мотиви. 

Види орнаментів (рослинний, 

геометричний, зішаний) 

Пісні родинного життя. 

Родинні та побутові пісні 

(колискові. Ліричні. 

Жартівливі,сатиричні). Весільний 

Календарно-обрядові пісні 
https://www.youtube.com/watch?v=

Vju0jV9GTN0 

Орнамент 

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

=AwJd9ONBitQ 

Декоративно-ужиткове 

мистецтво 

https://www.youtube.com/watch?v
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обряд, як театралізоване дійство. 
Синтез мистецтв. 

Декоративно – ужиткове 

мистецтво Орнаментальне 

оздоблення ужиткових речей. 

Види орнаменту: 

стрічковий,сітчастий, у замкнутій 

формі. 

Народні танці 

Танці різних народів: гопак. 

Козачок коломийка тощо 

(українські), полонез, краков’як, 

мазурка (польські), полька 

(чеський), кадриль, хоровод 

(російські), фламенко 

(іспанський). 

Традиції народного малювання. 

Народний розпис. Петриківський 

розпис. Симетрична і 

асиметрична композиція. 

Народні музичні інструменти. 

Українські народні інструменти, 

інструменти поширені у світі: 

кобза, волинка,скрипка, гітара. 

Оркестр народних 

інструментів. 

Мелодія лінії. Графіка 

Східні мелодії. 

Арабський, індійський танці. 

Форма рондо. 

Чарівні арабески. 

Східні орнаменти (арабески) і 

старослов’янська в’язь (бігунок) 

=OZJAFBhW0nI 

Історія Петриківського розпису 

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

=aa-B3VZV-o4 

Українські народні музичні 

інструменти. 

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

=VRw8ul2bGKY 

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

=8_kE5pXzx1c 

Індійська пісня – танець 

«Куммі». 

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

=7etQSzouFa0 

 

3 Професійне 

мистецтво 

Вокальна музика 

Музична інтонація. Мелодія. 

Вокаліз. 

Співочі голоси. 

Голоси: тенор, баритон, бас, 

сопрано, мецо – сопрано, 

контральто, дискант. 

Всесвітньовідомі співаки. 

У країні штрихів і світлотіні. 

Штрихи в образотворчому 

мистецтві. Світлотінь. Книжкова 

ілюстрація. 

Хорова музика. 

Духовна (церковна) і світська 

хорова музика. Хормейстер. 

Виразність силуету. 

Контур. Контраст. 

Тембри музичних інструментів. 

Групи інструментів за способом 

видобування звуків струнні, 

духові, ударні. Клавішні 

Вокальна музика 

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

bo3KjzuiLo 

Хорова музика  

https://www.youtube.com/watch?v=5

UIOR4Q4geY 

У гості до музичних інструментів 

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

pyKqjJd8KM 

Види живопису 

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

erpl2PBw80 

Скульптура 

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

KZf414Jhsk 

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

cu_KfpeFt4 

Інструменти симфонічного 

оркестру 

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

D46SpB5Bvf8 
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інструменти (піаніно, рояль). 

Симфонічний оркестр. 

Групи інструментів симфонічного 

оркестру. Дригент.  

Живопис. 

Види живопису (станковий, 

монументальний, 

декораційний, мініатюра). Колір. 

Ахроматичні й хроматичні, 

основні й похідні кольори.  

Духовий оркестр. 

Музика для духового оркестру. 

 Скульптура: пластичність і 

виразність форм. 

Художня мова скульптури 

(об’ємна форма, фактура). Види 

скульптури за формою (кругла, 

рельєф), за змістом і 

призначенням ( монументальна, 

станкова, декоративна, 

дрібна пластика).  

Музичні мандрівки на Схід. 

Музика й музичні інструменти 

Індії, Китаю тощо. Музика, що 

застигла у камені. Архітктура 

Сходу (пагоди).  

https://www.youtube.com/watch?v=b
L0hqnDtkUI 

Музичні інструменти арабського 

сходу 

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

HJ8RfwDTjw 

 

4 Синтез і 

взаємодія 

мистецтв 

Взаємодія музики і літератури. 

Інтонація (музична і поетична). 

Програмна музика.  

Література і візуальні образи. 

Книжкова ілюстрація. Шрифти.  

Запрошуємо на цирову виставу. 

Особливості споруди ирку. 

Циркове мистецтво в живописі. 

Музика і драматичний театр. 

Види театру. Персонажі 

італйської комедії дель арте. 

Театральна афіша повідомляє. 

Художні особливості афіші.  

Ляльковий театр. 

Популярні герої лялькових 

театрів світу (Пульчинела, Панч 

Петрушка тощо) Вертеп – 

український ляльковий театр. 

Мистецтво створення ляльки. 

Види театральних ляльок; 

пальчикові рукавички, тростинні, 

планшетні, маріонетки, «живі» 

ляльки – велетні. 

На оперній сцені. 

Синтез мистецтв в опері. 

Там де панує рух. Менует. Вальс. 

Балет. 

Магія кольору й світла. 

Римский - Корсаков - 

"Шахерезада". Часть I. Море. 

Синдбадов корабль 

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

=FSClrZqHFhY 

Музика і драматичний театр 

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

=JCNsVC_uxO8 

Ляльковий театр. 

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

=rB9zUnpLbmQ 

Опера  

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

=p9Yv3l6LaBY 

Балет 

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

=IShrRygWAqA 

Кіно 

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

=mJ5nwz0fEi0 

Анімація 

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

=5hhxBqRXXfE 

Ансамбль 

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

=sHocYKXSIRQ 

Садово - паркове мистецтво. 

https://www.youtube.com/watch?v
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Сценографія. Театрально – 
декораційне мистецтво. 

Декорації, художнє освітлення, 

театральний костюм. 

Художник у кіно. 

Види кіно:ігрове, 

документальне,анімаційне кіно. 

Образи анімації. 

Мистецтво мультиплікації. 

Український козацький серіал. 

Музика в мультфільмах. Як 

створюється мультфільм. 

Художник мультиплікатор. 

Музичні та хореографічні 

ансамблі. 

Вокальні, інструментальні, 

вокально-інструментальні 

ансамблі. Хореографічні 

ансамблі, ансамблі пісні і танцю. 

Архітектурний ансамбль. 

Синтез мистецтв в 

архітектурному ансамблі. 

Музичні шоу. 

Садово - паркове мистецтво. 

Парк як синтез 

архітектури,скульптури, 

ландшафту. Різновиди парків 

(регулярний,пейзажний). 

Карнавал. 

Венецианський, Бразильський та 

інші карнавали. Синтез мистецтв 

на карнавалі. Музика на 

карнавалі. 

Карнавальні костюми і маски. 

Карнавальний грим. 

Телебачення – це погляд у світ. 

Телебачення: синтез мистецтва і 

технічних досягнень. Особливості 

художньої мови телебачення. 

Естрадна музика 

Електронна музика. 

Електронні музичні інструменти. 

Синтезатор. 

Інсталяція. 

Види інсталяцій 

Східний музичний театр. 

Амплуа, костюми, маски, грим 

акторів східного театру. Кіно і 

цирк Сходу. Індійський Болівуд. 

Японське аніме. Китайський цирк 

=n3jAuo19j50 

Карнавал 

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

=pCKrgVbe-GA 

Телебачення 

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

=7kFnJTiykG8 

Електронна музика. 

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

=ZAJfdISuwwg 

Інсталяція 

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

=4BI50CvNboc 
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Практична робота 1: придумати й намалювати плакат, рисвячений охороні пам’яток 

духовної культури (акварель). 

Практична робота 2: варіант 1- створення буквиці до улюбленої казки з використанням 

українських орнаментальних мотивів; варіант 2 – малювання ініціалу свого імені (техніка за 

вибором учня). 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 
 

- написання конспекту; 

- виконання практичних робіт; 

- виконання комп’ютерних презентацій, 

- виконання навчальних проектів, 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

 


