
Народження 

музики 



Звуки

ШумовіМузичні

Встановіть відповідність та поясніть вибір



Музичний звук 
Звук музичний — основоположний елемент музичного мистецтва.

Суб'єктивні особливості сприйняття 

звуку людиною дозволяє виділити 

такі властивості музичного звуку:

•Висота — залежить від частоти 

коливань,

•Тембр — залежить від форми 

звукової хвилі,

•Гучність — залежить від амплітуди 

звукової хвилі.

Крім того, до властивостей 

музичного звуку відносять також:

•Тривалість звуку.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


Музичний звук

Висота

Тривалість



Музичний звуки
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Музика
Музика (від грецької μ

ουσική - мистецтво

муз) -

мистецтво організації

музичних звуків,

насамперед у часовій

(ритмічній), звуко

висотній та тембровій

шкалі. Музичним може

бути практично будь-

який звук з певними

акустичними

характеристиками, які

відповідають естетиці

тієї чи іншої епохи, та

може бути

відтвореним.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA


Музика

Джерелами такого звуку

можуть бути: людський

голос, музичні інструменти,

електричні генератори тощо.

Світ музичних інструментів

багатоманітний і охоплює

широкий ряд народних

інструментів, властивих

музичним культурам різних

народів світу, а також ряд

інструментів, що закріпилися

в професійній європейській

музичній практиці і, завдяки

цьому, отримали поширення

по всьому світу.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Музика

Народна Професійна

Професійна музика - це музика, створе на

композитором і виконана професійними

виконавцями; вона написана в певному

жанрі, музичній формі, має свої засоби

виразності та відображає музичний образ,

який створив її автор.

Народна музика — музика, створена

народом, її автори - невідомі.

Професійна музика може бути тісно

пов'язана з народною музикою. Народні

твори продовжують «жити» в творах

майстрів.



Музика

Народна 

Дай визначення

Професійна



 Яким ви уявляєте Орфея? Про 

що розповіла вам його мелодія?

 Як ви гадаєте, у чому 

чарівність цієї мелодії?

 Якими словами можна описати 

цю мелодію?

 Звучання яких музичних 

інструментів вам вдалося 

розпізнати ?

 Який міф став основою 

музичного твору? Розкажіть 

його зміст.

 Як ви гадаєте, чим ця історія 

пов’язана з історією музики?

Прослухай мелодію К.Глюка «Орфей та Еврідіка» 

та дай відповіді на запитання:

https://www.youtube.com/watch?v=QYpLCp-_pxo

Створіть на папері за допомогою 

пензлика та акварельних фарб той 

образ, який навіяла вам музика.

https://www.youtube.com/watch?v=QYpLCp-_pxo


Веселка
Музика і слова Н. Май

Краплю дощика берем, трішки сонця додаєм,

Світанкової роси, жменьку радості для всіх.

Приспів:

Подивись на небо, кольори ясні,

Сумувать не треба — просто посміхнись!

Подивись на небо, сонце золоте,

Сумувать не треба — все накраще йде.

Слово лагідне скажи, теплий погляд залиши,

І добрішим стане світ, й наша пісня

задзвенить!

Приспів.

Розучи та 
виконай




