
Урок №6 

Урок музичного мистецтва проведений у 7 класі  

студенткою 457 групи  

Шевчик Юлією Петрівною  

Тема уроку: Сучасне життя танцю 

Мета уроку: навчальна: формувати в учнів загальне уявлення про стилі 

музичного мистецтва; поглибити знання про латиноамериканську музику. 

розвивальна: розвивати предметні мистецькі компетентності, вміння 

спостерігати за динамічним розвитком музичних образів; формувати навички 

втілення емоційно-образного змісту музичного твору в процесі його виконання; 

виховна: виховувати інтерес до інструментальної музики.  

Методи уроку: Словесні: розповідь, пояснення. Наочні: ілюстрування, 

демонстрування. Практичні: вокально-хорова робота, пластична імпровізація. 

Тип уроку: урок закріплення та розвитку знань, умінь та навичок; 

Обладнання: музичний інструмент, ноти, музичний центр,  підручники.  

Підручники та посібники: Л.М.Масол, Л.С.Аристова. Музичне мистецтво 7 

клас. С.24-28. 

Музичний матеріал: Астор П’яццола «Лібертанго», Хосеіто Фернандес 

«Гуантанамера», Зекінья де Абреу «Тіко-тіко»; Н. Май «На нашій Україні» 

(виконання).  

Елемент інтеграції: “Танго під дощем” Дж.Ветріано, “Румба” М.Соваррубіас, 

“ Танець” Анрі Матісс, ”Танець життя” Едвард Мунк. 

Основні поняття: танго, латиноамериканські танці, румба, самба. 

 

Художньо-педагогічна драматургія уроку  

 

Експозиція Вхід до класу під звучання твору А.П’яццоли 

«Лібертанго».  Організаційний момент. Актуалізація 

музичних вражень. Проблемне питання: “У чому 

особливість латиноамериканських танців?” 

Зав'язка Гра “Плутанка”. Дослідження теми “ Танго”. Робота 

з підручником с.24. 

Розробка  Дослідження діяльності А.П’яццоли. Слухання: 

А.П’яццола “Лібертанго”. Аналіз-інтерпретація. 

Кульмінація  Латиноамериканські танці. Румба. Сухання: Х. 

Фернандес “Гуантанамера”. Аналіз-інтерпретація.  

Самба. Слухання: Зекінья де Абреу “Tico-Tico”. 

Аналіз-інтерпретанція.    Розспівування та подальше 

розучування пісні Н.Май “На нашій Україні” з 

використанням пластичної імпровізації. 

Розв'язка уроку   Підведення підсумків. 



ПЕРЕБІГ УРОКУ 

Організаційний етап уроку. 

Вхід учнів до класу під звучання «Лібертанго» Астора П’яцоли. 

Музичне привітання. 

Актуалізація музичних вражень, досвіду учнів. 

—З якими музичними враженнями ви прийшли сьогодні на урок? 

—Які асоціації викликала у вас музика, що звучала на початку уроку? 

 Давайте з вами за допомогою гри “ Плутанка” відгадаємо назви картин. Усі слова 

в назві або замінені на антоніми, або просто на інше слово. Ваша задача, 

прочитати уважно фразу і підібрати до неї протилежні за значенням слова, після 

чого сказати назву картини. Всі назви пов’язані з танцями. 

1) “Вальс під градом”- “Танго під дощем” Джек Веттріано. 

2) “ Самба” - “Румба” М.Соваррубіас. 

3) “ Пісня”- “ Танець” Анрі Матісс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Що ж, сьогодні ми продовжуємо вивчення теми “Сучасне життя танцю“ і 

переходимо в свою чергу до досить цікавої підтеми “Танго”.  

Проблемне питання: “У чому особливість латиноамериканських танців?” 

Основна частина: 

Робота з підручником с.24. 

Одним із найцікавіших народних танців є танго, який виник у Аргентині. 

У минулому танго танцювали чоловіки, щоб здобути прихильність жінок, та 

згодом танець почали виконувати в парі. Музика танго вирізняється енергійним і 

чітким ритмом, а власне танець відображає складні взаємовідносини між 

закоханими, їхні почуття одне до одного. Отримавши розвиток на батьківщині, 

на початку XX ст. «тангоманія» поширилася Європою, Північною Америкою і 

навіть Австралією. 

Сьогодні, окрім аргентинського танго, існують й інші стилі, зокрема 

уругвайське танго, бальне танго (американського і міжнародного стилю), фінське 

танго і старовинне танго. Основне розмежування — це танго соціальне 

(аргентинське) і танго бальне. 

Спочатку музика танго створювалася виключно як супровід до танців. Як 

самостійний інструментальний твір цей танець з’явився завдяки аргентинському 

композиторові та виконавцю Астору П'яццолі, якого прозвали «батьком танго». 

Робота з підручником с.25 

Портрет митця. 

Слухання: А.П’яццола “Лібертанго” 

1) Вступне слово 

Одним із найвизначніших музичних творінь Астора П’яццоли є “ Лібертанго”. 

Воно було написано в 1973 році,  і називалося “Танго свободи”.  Композиція, 

назва якої виникла внаслідок поєднання двох іспанських слів “libertad” (воля) і  

“ tango” (танго), вважаються своєрідним рубіжем у творчості П’яццолн — від 

класичного танго до власного стилю  “ Tango Nuevo ”..В цілому, твір написаний 

в формі варіацій на basso ostinato- пружні удари акордів в ритмі танго постійно 

повторюються, що створює свого роду стержень для безкінечної імпровізації. 

Мелодія- томна, чаруюча . Образ танго проводиться в різних варіантах, різними 

інструментами.  

Існує безліч аранжувань цього твору, але немає жодного однакового. Вони всі 

різняться за формою і характером. Найбільш відомими являються ті, в якийх 

використовується бандонеон( язичковий музичний інструмент з сімейства 

ручних гармонік, схожий на баян, гармоніку та акордеон).  

2) Слухання: Астор П’яццола  “ Лібертанго”. 

Під час слухання я вас прошу сісти рівненько, якщо хочете, можете закрити очі. 

В класі повинна бути цілковита тиша. Слухаємо дуже уважно і не відволікаємося. 

3)  Художньо-педагогічний аналіз твору. 

1. Який настрій музики? 

2. Висловте власне ставлення до прослуханої музики. 



3. Чим відрізняється музика класичного танцю танго від твору Астора 

П'яццоли «Лібертанго»? 

4. Визначіть засоби музичної виразності в цій пісні( лад, темп, динаміка та 

характер мелодії). 

Румба — парний кубинський танець африканського походження. Вирізняється 

цей танець з-поміж інших передусім плавними рухами в поєднанні із широкими 

кроками. 

Слухання: Хосеіто Фернандес, «Гуантанамера» 

1) Вступне слово. 

 Найвідомішою в усьому світі мелодією румби є «Guantanamera» 

(«Гуантанамера»), яку написав Хосеіто Фернандес у 30-х рр. XX ст. на вірш Хосе 

Марті. У пісні йдеться про мешканку кубинської провінції Гуантанамо. Сьогодні 

цю композицію вважають класикою латиноамериканського танцю.  

2) Слухання твору. 

3) Аналіз-інтерпретація. 

- Які характерні особливості прослуханої музики? 

- Схарактеризуйте музичну мову твору (ритм, темп, характер, динаміку тощо). 

Не менш улюбленим латиноамериканським танцем с самба, що виникла в 

Бразилії і сьогодні є одним з національних символів цієї країни. Самба здобула 

світове визнання завдяки бразильським карнавалам, найвідоміший з яких 

відбувається в Ріо-де-Жанейро. У Бразилії виникли найрізноманітніші напрями 

самби, які розвиваються у численних танцювальних школах. 

Слухання : Зекінья де Абреу “ Tico-Tico”. 

1) Вступне слово. 

“ Tico-Tico no Fuba”( повна назва )- всесвітньо відома пісня 1917 року, автором 

якої є бразильський композитор Зекінья де Абреу. В переводі на український - 

“Горобець на кукурудзяній крупі”. По правилам бразильського діалекта 

португальської мови правильно говорити не Тіко-тіко, а Чіку-чіку. Цей твір 

викликав багато суперечок щодо музичного стилю, в якому написана мелодія. В 

Росії впевнені, що це самба, а ось в Бразилії відносять її до стилю 

“choro”( “шоро” в пер. Плач та крик)-  особливий музичний жанр, характерний 

для бразильської музики. Музика має швидкий та радісний ритм, основною 

характеристикою цього жанру є віртуозність та імпровізація. 

Ввважають, що автор написав цей твір, тому що побачив як горобець клює на 

столі кукурудзяну крупу. 

2) Слухання музики Зекінья де Абреу “ Tico-Tico”. 

3)   Художньо-педагогічний аналіз твору. 

 Які образи у вас вимальовувались під час слухання ? 

 Схарактеризуйте музичну мову твору ( лад, темп, динаміка та характер 

мелодії). 

 На якому інструменті виконується твір? 

Який танець нагадує твір? 



 

Подальше розучування пісні Н. Май «На нашій Україні», за тим же 

принципом, що і на попередньому уроці, але з додаванням художнього образу та 

характеру. 

Пдастична імпровізація. 

 Виконувати рухи ми будемо не під акомпанемент гітари, а під плюс.  

Під час програшу учні просто махають руками. 

1 куплет 

На всіх словах “ На нашій Україні” простягуємо руки вперед, долонями вверх. 

На словах “і небо голубіше” простягуємо руки до неба. 

На всіх словах “ На нашій Україні” простягуємо руки вперед, долонями вверх. 

На словах “ і сонце на тепло” діти потирають плечі. 

На всіх словах “ На нашій Україні” простягуємо руки вперед, долонями вверх. 

На словах “дівчата наймиліші” хлопці показують руками на дічат. 

На всіх словах “ На нашій Україні” простягуємо руки вперед, долонями вверх. 

На словах “і пісня на добро” проводимо обома руками в різні сторони, долонями 

вверх. 

П-в  

До слів “І співа пташина” учні просто пританцьовують і підспівують(за 

бажанням) 

На словах “ І співа пташина” за допомогою долонь, які учні схрещують, вони 

показують махання крил. 

На словах “ Як моя душа” вони прикладають руку до серця. 

2 куплет 

На всіх словах “ На нашій Україні” простягуємо руки вперед, долонями вверх. 

На словах “ і зорі найрясніші” простягуємо руки до неба. 

На словах “ І хата біла-біла, неначе у вінку” проводимо  рукою  в сторону. 

На всіх словах “ На нашій Україні” простягуємо руки вперед, долонями вверх. 

На словах “ Молитва найсвятіша” учні складають долоні одна до одної, ніби 

моляться. 

На словах “ І пісня солов’їна в вишневому садку” проводимо обома руками в різні 

сторони, долонями вверх.  

Заключна частина:  

—Які з прослуханих творів справили на вас найяскравіше враження? 

—3 яким новими музичними стилями ви сьогодні познайомилися? 

Відповідь на проблемне питання. 

Підведення підсумків. 

 


