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У посібнику подано матеріали з досвіду роботи вчителя-методиста
музичного мистецтва Рівненської української гімназії Туровської Л.І., а саме
запропоновано позакласні заходи, які присвячені Міжнародному Дню музики.

Посібник призначено для учителів музичного мистецтва та студентів
педагогічних навчальних закладів.
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Вступ
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті особлива
увага звертається на забезпечення розвитку здібностей, талантів та обдаровань
дітей і молоді, задоволення їхніх інтересів, запитів і пріоритетів. Важливу роль у
формуванні творчої особистості, у її духовному розвитку становить музичне
мистецтво. Відповідно до сучасних уявлень, головною метою музичного
навчання та виховання є формування музичної культури як невід’ємної частини
духовної культури особистості, а також здатності сприймати й виконувати
музику як живе й образне мистецтво, нерозривно пов’язане з життям.
Важливу роль у формуванні основ музичної культури покладено на школу.
Саме тут виховується естетичне ставлення до навколишнього світу, формуються
якості особи, що спрямовують і координують її подальший розвиток.
Шляхи формування музичної культури, зміст, методи й форми музичновиховної діяльності, вокальної педагогіки й досі залишаються важливими
темами педагогічної дискусії. Система музичного виховання в загальноосвітній
школі передбачає єдність класної й позакласної роботи зі школярами. Неабиякі
можливості для виховання особистості має позакласна робота, спрямована на
розвиток музичних здібностей, формування музичних смаків учнів у
позаурочний час, яка передбачає взаємодію вчителя музики, керівника гуртка,
організатора позакласної роботи та класних керівників.
У даному посібнику запропоновано варіанти позакласних заходів,
присвячених Міжнародному Дню музики, який у всьому світі відзначається 1
жовтня.
Ініціатором свята виступила Міжнародна музична рада (IMC) при ЮНЕСКО,
яка в 1975 році підкреслила важливість реалізації властивих ЮНЕСКО і всій
світовій спільноті ідеалів миру і дружби між усіма народами, обмін досвідом та
розвиток культур, взаємне поважне ставлення до різноманітних естетичних
цінностей один одного, а також активне поширення музичного мистецтва для
всіх верств суспільства в цілому.
Музика сприяє гармонізації нашого загального світовідчування, виступає
інструментом самовираження і натхнення, служить джерелом найкращих
почуттів та емоцій. Музика може підбадьорити, підняти настрій, налаштувати на
робочий лад, допомогти розслабитися, подумати — вона може все. Саме у
музиці людина знаходить натхнення й сили, світлі сподівання та чисті
прагнення.
Щорічно, День музики відзначається проведенням концертів та концертних
програм, за участю кращих художніх колективів, музикантів та артистів. По
всьому світу звучать безцінні твори і шедеври, що стали надбанням світової
музичної культури. Свято відзначають також поціновувачі музики, а також усі,
хто просто не уявляє свого життя без музики.
Матеріал посібника зацікавить учителів музичного мистецтва та студентів
педагогічних навчальних закладів.
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«Музичний еліксир».
Музично – літературна вітальня для учнів 6-8 класів.
Мета: формувати в гімназистів уміння застосовувати здобуті знання;
перевірити та продемонструвати знання учнів із музичного мистецтва;
розвивати спостережливість, пам'ять, увагу, уяву, фантазію, образне та логічне
мислення; збагачувати емоційно-естетичний досвід;
виховувати естетичний смак, любов до мистецтва, бажання слухати
високохудожні твори.
Обладнання: ноутбук, телевізор, музичний центр, на дошці напис «Музичний
еліксир», із стрічок зроблений нотний стан, скрипічний ключ з нотами гами Домажор, картини дітей, які присвячені музиці.
Звучить «Маленька нічна серенада» В.А.Моцарта.
Вчитель музичного мистецтва. Сьогодні гостинно відчиняє двері
музичний салон, який присвячений Міжнародному Дню музики.
Починаючи з 1 жовтня 1975р. за рішенням ЮНЕСКО, щорічно в усьому
світі, у цей день звучать твори різних музичних жанрів та стилів, що ввійшли
до скарбниці світової культури.
Ведуча. На світі знайдеться мало людей, байдужих до музики. Класична
музика, джаз, рок і поп-музика - всі вони по-своєму впливають на нас. Більше
того, сьогодні стає відомо про лікувальні властивості музики, її цілющий
вплив на людину.
Ведуча. Саме тому тема, яку ми обрали сьогодні - це зцілення музикою, а
всі, хто готував це свято, бажають присутнім гарно провести час і
оздоровитися за допомогою вічного мистецтва - музики.
Ведуча. Найбільш корисною для здоров'я фахівці вважають музику
Моцарта
Ведуча. Твори геніального австрійця універсальні: їх рекомендують для
зняття стресу, ефективного засвоєння навчального матеріалу, від головного
болю. Це явище одержало назву ефекту Моцарта, саме тому «Маленька нічна
серенада» зустрічала Вас сьогодні.
Вірш «Музика»
Музика, як казка, музика — жива.
І не треба серцю будь-які слова.
В музиці — найвищі ніжні почуття.
В ній любов і туга, та саме життя.
Музика, як море, то штормить, то ні.
Там знаходить серце рятівні вогні.
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Музика, як сонце, гріє нам серця,
їй нема початку і нема кінця.
І чого не зможеш словом досягти,
В музиці розкажеш щиру правду ти.
Ведуча. На світі немає людини, якій би не подобалося слухати музику,
питання лише в репертуарі.
Пісню «Дружать музика і діти» на слова М.Пляцковського, музику
Ю.Чичкова виконає ансамбль учнів п’ятих класів.
Ведуча. Ґрунтовні знання в цій галузі мали цілителі Греції і Стародавнього
Єгипту. Вони вважали, що вилікувати можна будь-який орган, головне знати
яку музику «прописати» хворому.
Ведуча. В Америці, Англії, Франції, Німеччині, Голландії протягом XX
століття було створено центри музичної терапії, завданням яких стало
лікування спеціально підібраними мелодіями різноманітних хвороб.
Учитель демонструє і коментує мультимедійну презентацію.
Лікування музикою — складне і просте одночасно. Кожен музичний
інструмент впливає на певний орган. Скрипка найкраще нормалізує роботу
серцевої системи. Вона лікує душу, допомагає в самопізнанні. Друга за
ефективністю — фортепіанна музика. Вона позитивно впливає на нирки,
стимулює роботу щитовидки. Барабан відновлює ритм серця, флейта очищує
бронхи і легені, лікує нещасливе кохання. Саксофон покращує настрій.
Контрабас, віолончель і гітара позитивно впливають на серце, акордеон покращує роботу всіх органів черевної порожнини, а цимбали - очищають і
нормалізують роботу печінки, звуки арфи справляють позитивний вплив на
роботу серця.
Оркестр, у якому так багато різних музичних інструментів, за допомогою
класичної музики, здатний чудесним чином впливати на людину в цілому.
Ведуча. Послухайте музику сучасного литовського композитора
Міндаугаса Піечайтіса, яку виконує Клайпедський камерний оркестр, а соліст
- кицька Нора. (Відеосюжет)
Ведуча. Все живе, як відомо, сприймає музику. Проведено тисячі
експериментів на рослинах, тваринах і людях, які доводять вплив звуку на
живий організм.
Ведуча. З давніх давен відомий міф, коли уславлений співець і поет Орфей,
втративши свою кохану дружину Евридіку, грав на кіфарі та лірі так, що
утихомирював звірів і навіть розчулив серце найжорстокішого правителя
підземного царства мертвих - Аїда.
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Ведуча. Маємо надію, що і вас «Мелодія» із опери «Орфей» Христофа
Глюка у виконанні нашої гімназистки Дарини не залишить нікого
байдужими.
Ведуча. Цілющий вплив музики флейти на організм людини був помічений
ще на зорі цивілізації. Містичними легендами пояснювалось покращення
самопочуття та настрою, повернення людині енергії під дією зачаровуючих
звуків музики.
Ведуча. Важливо використовувати цілющі впливи музики для зміцнення
психічного здоров'я людини ще з дитинства.
Ведуча. Адже музика здатна допомагати дитині зрозуміти навколишню
дійсність, красу природи, довершеність поезії, живопису, театру, історії свого
народу.
Пісню «Музика» слова В.Хомич, музика Л.Левицької виконає
ансамбль шестикласників.
Ведуча. Отож, наші гімназисти шостих класів дружать із її Величністю
Музикою, про неї вони читають «Нотну абетку» Оксани Сенатович.
О.Сенатович Нотна абетка.
ДО
З дому на дощик
Вибіг наш котик.
Дощик і котик
Мокрі на дотик.
РЕ
Плаче ридма рева,
Бо злякався лева.
-Не реви, будь ласка,
То левина маска.
МІ
Місяць у місті
Свиту замовляє.
З Місяця кравчик
Мірочку знімає.
Буде пошита
Свита аж за місяць.
-Чому аж за місяць?питається Місяць.
ФА
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Фарбували фарби двері,
Сфарбувались до вечері.
СОЛЬ
Соль коротке, як пароль.
Як візьму я ноту Соль,
Соль повторить соловей
І покличе в сад дітей.
ЛЯ
Курка кудкудакала,
Лялька ля-ля-лякала.
СІ
Сірників сімейка ціла
У коробці торохтіла:
-Ні в неділю, ні у будень
З дітьми гратися не будем!
Ансамбль гімназисток 6-х класів виконає пісню «Музика» слова і
музика Н.Май.
Ведуча. Як стверджують канадські вчені у недавно опублікованому
журналі Вгаіn, існує зв'язок між заняттями музикою та вмінням
концентрувати увагу.
Ведуча. Через рік після початку занять діти показували більш високі
результати в тестах на пам'ять, а систематичні заняття музикою у віці від 5 до
15 років значно піднімають IQ.
Ансамбль учнів 7 класів заспіває й заграє на інструментах пісню
«Навчайте мене музики» слова О.Лобової, музика С.Гаврилова.
Ведуча. Класична музика активізує розумові здібності, а також
працездатність та зосередженість, розвиває та підвищує інтелект людини.
Класичні твори відзначаються багатством змісту, красою та досконалістю
форм.
Ведуча. У скарбниці світової музичної культури імена таких геніальних і
високоталановитих композиторів: М. Лисенко і М.Березовський (Україна)
Й.С. Бах, Л. Бетховен (Німеччина), В.А. Моцарт, Ф. Шуберт (Австрія), Дж.
Россіні та Дж. Верді (Італія), М. Глінка та П.І.Чайковський (Росія), Г. Берліоз
та Ж. Бізе (Франція), Е. Гріг (Норвегія), М.Огінський та Ф. Шопен (Польща).
Ведуча. Романтичний настрій вам подарує наша чарівна гімназистка
Олена, яка виконає ноктюрн Ф.Шопена.
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Ведуча. За результатами досліджень багатьох науковців, тільки класична
музика і головне, перш за все у живому виконанні, позитивно впливає на стан
людини.
Ведуча. Для нас, українців, найприродніше виконувати та милуватися
музикою українських композиторів-класиків.
Тож давайте отримувати насолоду від музики Миколи Дремлюги у
виконанні юного музиканта-гімназиста 5 класу.
Ведуча. Доведено, що музика, завдяки своїй властивості впливати на
внутрішній світ людини, допомагає хворим із порушенням нервової системи,
може відновити душевний спокій. Дуже корисною є духовна музика, твори
Лисенка, Стеценка, Бортнянського, Баха, Чайковського, Рахманінова.
Вірш «Музика» декламує Софія - гімназистка 7 класу.
Клавіші розучували ніч.
Із мелодій ледь летіли зорі.
Скрипка розривалася на біль,
І Кармен журилася у пісні.
Наче листя, линув звідусіль
Ніжний тенор солодково-різний.
І лише у вирі хризантем
Прокидався вальс п'янкого літа.
Із гілок закоханих дощем
Било клавіш невмируще світло...
Не співав так ніжно ще рояль,
В серце прямо музика не лилась...
В нотах лиш замріяна печаль
И мрія не вчарована лишилась.
Дощ терпкий верхів'ям стугонів
І зливавсь в холодні неба соти.
«Музико!» - лиш крикнути хотів,
Та... замовк. Бо слово влилось в ноти...
Ведуча. Сприймаючи музику, людина виражає своє емоційне «я». В
свідомості відтворюються переживання, образи та думки, втілені
композитором у музичному творі. Музичний твір — це сукупність естетичної
інформації, яку надає композитор-творець.
Ведуча. Гімназисти дуже талановиті, серед них є співаки, виконавціінструменталісти, поети, художники і навіть композитор.
Зустрічайте Олександра – автора пісні «Карі очі».
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Ведуча. Музика часто передає такі відтінки почуттів і переживань, які
важко висловити словами. О .Сєров справедливо зауважив: «Якби все, що
відбувається в душі людини, можна було передати словами, на світі не було б
музики».
Ведуча. В свою чергу мова музики зрозуміла кожній людині, співаки 7
класів переконають нас в тому, що немає нічого кращого музики рідного
дому.
Звучить пісня «Музика рідного дому» вірші О.Вратарьова, музика О.
Злотника.
Ведуча. З давніх-давен цінували українці дивовижне звучання бандури, яка
і розраджувала, і заспокоювала, і ятрила душу неспокоєм.
Ведуча. І в бурхливому XXI столітті чарівна Юлія подарує всім нам
українську мелодію.
М.Чат. Про пісню. Читає гімназистка 9 класу Марія.
Завжди у селах наших так булоПісля закінчення, та і під час роботи,
Піснями наповнялося село,
Бо пісня проганяє всі турботи.
І в довгії зимові вечори,
І в літнії короткі ночі,
Завжди мої співали земляки –
Про козаків, калину, карі очі…
Що ж сталося? Чому в наш час не так?
Невже нам жити важче, аніж предкам?
Чому пісні сьогодні в селах не звучать
Про козаків, про чорнобривці,чорну редьку?
Згадаємо ж давайте у цю мить,
Що українці – це народ співучийНіщо не може нашу пісню зупинить,
Наповним піснею наш край квітучий!
На сопілці українську народну пісню «Ой з-за гори..» виконує
гімназистка 8 класу Василина.
ХОДАКИ ДО ПІСНІ.
(Міні-вистава)
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На сцені з'являються троє подорожніх
Подорожній І: Здається, вже прийшли.
(Сідає і бере у руки квітку, милується нею)
Подорожній ІІ: Он… плине Рось.
Показують напрямок рукою.
Подорожній ІІІ: Он - Замкова гора.
Подорожній ІІ: Он - Палієва.
Подорожній І: Напевне, запитати слід когось,
Де в місті є садиба Піснярева.
З'являються спочатку дівчина з квітами в руках, а потім літній чоловік.
Дівчина ховається від дідуся.
Чоловік (гукає): Марієчко, Марійко, повернися.
Дівчинка, сміючись, підходить до чоловіка.
Чоловік гладить її по голові і щось ніби тихо говорить.
Подорожній ІІІ: Добродію, даруйте…
Чоловік: Хтось зове?
Дівчина: Дідусю, кличуть люди вас незвісні. (Ховається за спину чоловіка)
Подорожній ІІІ : Де тут Пісняр відомий всім живе?
(Подорожній ІІ допомагає встати І - за лікоть – і всі підходять до
чоловіка)
Чоловік: А ви ж бо хто?
Подорожній ІІІ : Ми - ходаки до пісні!
Подорожній І: (Одна рука на грудях)
Вона - мов благодатне джерело,
(Друга рука лягає навхрест першій)
Немов бальзам на зачерствілі душі,
Подорожній І: (Дає дівчині квіточку і забирає її з-за спини дідуся.)
Вона несмілих ставить на крило,
Дивлячись у зал
Із нею кволі - впевнені і дужі.
Подорожній ІІ: Сріблястою доріжкою тече
Лірична пісня в суєту буденну.
До чоловіка
Подорожній ІІІ: Пісняр ваш підставляє нам плече,
Плекає втіху у серцях щоденно.
Подорожній І: До нього йдем, щоби схилить чоло
У вдячності, пошані та любові.
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Чоловік: Бажання спільне нас отут звело Нам до душі його пісні чудові.
Дівчина: Ростуть край пісні молоді літа,
Чоловік: Пісенна ватра гріє сивочолих.
Чути спів української пісні «Ой у лузі…»
Усі повертають голови, дівчинка виходить наперед.
Подорожній ІІ: Це ж хто до нас по стежці поверта?
Подорожній І: Такої вроди не стрічав (не стрічала я) ніколи!
Дівчина: (радісно). Це - Пісня йде!
Чоловік: Вона живе між нас,
Знайома всім, така близька і рідна.
(З'являється Пісня. Дівчинка дарує їй квіти)
Дівчина: Добридень, Пісне, нині й повсякчас!
Пісня вітається
Подорожній ІІІ: Прекрасна панно, веснонько погідна!
Пісня звертається до подорожніх: Я йду до Пісняра. Я - суть його,
Незмінна муза, хрест його й корона,
Для нього варта у житті всього,
Я кревна з ним, його коріння й крона.
До глядачів (Подорожні стають в один ряд за піснею)
Він - чарівник, що творить почуття,
Його пісні - чар-зілля дивовижне!
Він різнобарвним зробить вам життя,
Всю кривду із душі піснями вижне.
Він любить рідне місто над усе,
Возвів його на п'єдестал пісенний,
І власне серце у піснях несе
Всім добрим людям, щирий і натхненний.
Я не кажу вам "прощавайте", ні,
Лише молю, щоб пісні не цурались.
Та мають бути мудрими пісні,
Краса яких нам од віків дісталась.
Пісня виходить
Чоловік: Так, Пісня - світла доля Пісняра,
Слова, акорди, як свічки незгасні…
Дівчина: Мрійлива, ніжна, сповнена добра,
В ній квітнуть серця порухи прекрасні.
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Подорожній І: Зоріє, мріє, тішить, надиха,
Буває - зойкне, а бува - затужить…
Подорожній ІІ: Нема на ній ні скверни, ні гріха,
Вона розрадить, пожаліє, здружить.
Подорожній ІІІ: Огорне ніжно, виведе на шлях,
Бринить у тиху ніч, дзвенить у свято.
Чоловік. Наш край в століттях піснею пропах,
Тож піснярів нам треба шанувати!
Ансамбль 8-их класів виконує пісню на слова М.Федунця, музику
В.Кравчука «Не цурайся пісні».
Ведуча. Звичайно, музика може допомагати, а може і шкодити. Залежно
яка музика? Одні музичні твори радують людину, інші – надають їй печалі,
суму, одні збуджують, інші заспокоюють, одні – підвищують працездатність,
а інші втомлюють.
Ведуча. Науковці відмітили, що дуже погано, коли голосна, надмірно
ритмічна музика звучить з ранку до ночі. Вона може привести людину до
дратівливості, головної болі, підвищити кров’яний тиск.
Ведуча. Ми зараз маємо змогу почути інструмент, який найкраще
нормалізує роботу серцевої системи.
Ведуча. Зустрічайте дует гітаристів у складі Олександра та Романа.
Ведуча. А чи знаєте ви, що сила звуку на рок-концертах надзвичайно
велика, вона досягає 120 ДБ, а всім відомо, що смертельним для слуху
людини є 160ДБ. Приблизно 40% любителів року 13-15років страждають
слуховими шумами, а приблизно 60% 19-20 річних студентів виявляють
ознаки туговухості.
Ведуча. В перспективі це означає, що десь через 50 років країна може
одержати суспільство глухих людей.
Ведуча. Але разом з тим, більшість рок-музикантів в своїх композиціях
піднімають гострі проблеми, які є у світі – це моральні, економічні та
політичні. Їх музика примушує тисячі людей замислюватись, змінюватись,
боротись і перемагати…
Ведуча. Маємо надію, що український рок Вам до вподоби.
Звучить композиція гурту «Океан Ельзи» «Все буде добре» у виконанні
вокального ансамблю 11 класу.
Ведуча. Музика є тим ключиком, який допомагає відновити загублений
баланс і створити гармонію між душею і тілом. Краще пізнати себе
допоможуть твори Бетховена, Бородіна, Гайдна.
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Ведуча. Підняти настрій, оптимістичніше поглянути на проблеми
допоможуть рок-композиції.
Ведуча. Джазові твори підвищують працездатність людини, спонукають до
творчості.
Ведуча. Імпровізуйте, підспівуйте, творіть.
Туровська Л.І. виконує «Блюз» О.Сясько.
Ведуча. Яку музику слухати?
Ведуча. Це залежить від кожної особистості, від її смаку.
Ведуча. Тому кожній людині слід слухати таку музику, яка їй до душі, до
якої вона звикла змалку, яка їй на користь і на здоров'я!
Ведуча. Пропонуємо із гімназистками восьмого класу виконати пісню
«Музика», яку написали Ю.Рожкова та І.Боровик.
Ведуча. Музика не старіє, вона буде жити стільки, скільки буде існувати
людина. На згадку про свято музики ми даруємо Вам пам’ятку і маємо надію,
що Ви ще більше будете слухати якісної музики різних стилів та жанрів.
Дякуємо всім учасникам музичного салону: чарівним ведучим,
талановитим нашим співакам – учням 5, 6, 7, 8 та 11-х класів, майстерним
інструменталістам, щиро вдячні нашим декламаторам, чудовим артистам:
колегам-викладачам і всім присутнім.
Дай Боже Вам доброго здоров'я, натхнення та задоволення від творінь її
Величності Музики.
Дякуємо за увагу! До нових творчих зустрічей!
Звучить пісня «Спасибі, музико!» у виконанні всіх присутніх.
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«Хочу стати знавцем музики».
Музичний брейн-ринг для учнів 7 класів.
Мета: формувати в гімназистів уміння застосовувати здобуті знання; перевірити
та продемонструвати знання учнів із музичного мистецтва;
розвивати спостережливість, пам'ять, увагу, уяву, фантазію, образне та логічне
мислення; збагачувати емоційно-естетичний досвід; сприяти самореалізації
учнів у командній грі;
виховувати естетичний смак, любов до мистецтва, бажання слухати
високохудожні твори.
Обладнання: ноутбук, телевізор, музичний центр, портрети композиторів,
картинки із зображенням музичних інструментів, дзвоники-соняшники, таблиці
оцінювання.
Звучать фанфари і команди займають свої місця.
Ведуча 1. Вітаємо учасників, вболівальників та членів журі на музичному брейнрингу, який присвячений Міжнародному дню музики!
Східні мудреці вважали, що людина народжується із прекрасним бутоном
усередині. Від неї залежить, чи розквітне цей бутон пишною квіткою та
наповнить своїм ароматом життя, чи навпаки, залишиться непоміченим, зів’яне,
засохне. Силою музичного мистецтва ми здатні впливати на прекрасний бутон
нашої душі, пробуджуючи пелюстки чарівної квітки.
Ведуча 2. Музика так само, як і інші види мистецтва, передає переживання
людей, їх почуття та мрії, змальовує казкові образи, картини природи.
Смаки людей надзвичайно різняться: хтось обожнює класичну музику, хтось не
уявляє свого життя без популярних пісень, комусь врівноважує душевний стан
джазові композиції, а багатьом поліпшує настрій рок. Сьогодні ми згадаємо
різні жанри музики, музичні інструменти, музичні твори, поринемо у чарівний
світ музики.
Ведуча 1. Сьогодні ми Дозвольте представити команди, які змагатимуться за
звання «Кращий знавець музики». Це команди «Експромт» і «Камертон».
Вітаємо їх.
1 тур.»Вікторина»
Команди обговорюють відповідь на питання протягом 1 хвилини. За правильну
відповідь команда отримує 5 балів.
1. Цей танець люблять у всьому світі. Відкриваючи бали, гості повинні були взяти
участь в урочистій танцювальній ході, граційно присідаючи наприкінці фраз.
(Полонез)
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2. Кращі музиканти світу служили цьому інструменту, який є найвеличнішим з
усіх. Історія його створення сягає стародавніх часів. Це був найкращий
інструмент для Й.С.Баха. (Орган)
3. У літературі, музиці та інших видах мистецтва за часи їх існування склалися
різні види творів. У літературі це – роман, повість, оповідання; в образотворчому
мистецтві – пейзаж, портрет, натюрморт; у музиці – опера, симфонія, кантата,
ораторія… Напрям творів у межах одного якогось мистецтва називають
французьким словом… (жанр)
4. У давній Греції, за часів Піфагора, існував музичний інструмент, що називали
монохордом. Це був довгий і вузький ящик, виготовлений зі спеціального
дерева, із натягнутою зверху струною. З часом інструмент удосконалили. Він
набув прямокутної форми, на одній з його сторін – клавіатура. Якою є сучасна
назва цього інструменту? (Фортепіано)
5. Хто з композиторів є основоположником української класичної музики та
автором перших дитячих опер? (М.Лисенко)
6. Цей інструмент називають «королевою». Без нього не звучить симфонічний
оркестр. Це був улюблений інструмент Н.Паганіні та А.Вівальді. (Скрипка)
7. В кожного із нас є свій голос, а як ви знаєте співочі голоси покаже кросворд,
який вам потрібно розв’язати за 1 хвилину. Час пішов.
8. Кого з композиторів називають вундеркіндом з абсолютним музичним слухом та
феноменальною пам'ятю? (В.А.Моцарт)
9. Кому Людвіг ван Бетховен присвятив сонату № 14? (Джульєтті Гвічарді)
10. Хто з композиторів вважається майстром аранжування, в його творчій спадщині
понад 100 обробок української народної пісні? (М.Д.Леонтович)
11. Блюз, регтайм, спірічуелс – це жанри стилю? (джаз)
12. Хто з польських композиторів в 19 років був депутатом сейму, він автор дуже
відомого полонезу? (М.Огінський)
13. Яку групу рок музикантів називають Ліверпульською четвіркою? («Бітлз»).
Ведуча 2. II тур «Музичний калейдоскоп».
Шановні учасники, ви маєте за фрагментами впізнати музичні твори. За
правильну назву твору команда отримує 5 балів і ще 5 – за прізвище
композитора, автора цього твору. Першою відповідатиме команда, яка
сигналізує дзвоником.
Командам пропонують такі твори:
 М.Д.Леонтович «Щедрик»;
 В.А.Моцарт «Лакрімоза» із «Реквієму»;
 М.В.Лисенко Увертюра до опери «Тарас Бульба»;
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М.Огінський «Полонез»;
Л.Бетховен Соната № 14;
М.Скорик «Мелодія»;
Е.Гріг «Пер Гюнт» «В печері гірського короля».
Ведуча 1. Музична пауза. Чудово слухати музичні твори у аудіо та відео
запису, але найкраще ми сприймаємо живе виконання, в цьому нас
переконає Євген, який виконає мазурку Ф.Шопена.
Ведуча 2. III тур «Фотогалерея».
Перед вами на столах – портрети композиторів.
Ви маєте назвати їх прізвища та ім’я, за кожну правильну відповідь команда
отримує по 1 балу. Команда, яка готова дати відповідь, має подати сигнал.
(Й.Бах, Л.Бетховен, В.Моцарт, П.Чайковський, М.Леонтович, М.Лисенко,
М.Скорик).
Ведуча 1. Наступне завдання: потрібно розташувати портрети в хронологічному
порядку за датами народження. Свою відповідь передайте журі. За правильну
відповідь команда отримує 10 балів.
Ведуча 2. У нас музична пауза. Звучить музичний дарунок у виконанні
Дарини.
Ведуча 1. IV тур «Відгадай мелодію».
Сім нот творять дива. Дякуючи їм народжується багато пісень, які ми зараз
будемо впізнавати та співати. Завдання полягає в тому, що команда має
відгадати пісню (1 бал) і заспівати 1 куплет (3 бали).
Команди повинні, послухавши короткий зміст пісні, відгадати її мелодію за
допомогою 7 нот, якщо ви можете відгадати із 6, 5, 4 чи 3, ви повинні провести
між собою аукціон-порозуміння.
В цій пісні оспівується історія України – Запоріжська Січ, острів Хортиця та
славне козацтво.
«Гей, шуми Великий Луже»
Пісня розповідає про веселкову долю людини, та життєстерджуючі почуття.
«На добро і надію»
В цій пісні стверджується всім відоме прислів’я: «Козацькому роду нема
переводу».
«Пісенька джури»
Пісня про найцінніше, що є житті кожної людини – родину, сім’ю та стосунки
між рідними людьми.
«Де згода в сімействі»
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5. В цій пісні відчувається гордість про нашу Батьківщину, про музику рідного
краю, про рідний дім, який є нам з вами наймилішим.
«Музика рідного дому»
Ведуча 2. V тур «Інструменталіст»
1. Всі ми знаємо, що якби не було музичних інструментів, ми б не почули музики.
У Вас на столах є по дві картки. Потрібно визначити та аргументувати, який
інструмент є зайвим. Оцінюється правильна відповідь 2 балами.
Ведуча 1.
2. Наступне завдання: музичні інструменти розгубили свої складові частини, вам
потрібно все розставити по місцях. За кожний правильно зібраний інструмент
команда отримує 1 бал.
3. Відеопитання. До якої групи інструментів відноситься даний незвичний
інструмент? (ударної)
(Глядачі в цей час переглядають дует Д.Россіні «Кицьки».)
VI тур «Бліц»
Ведуча 2. У нас наступний конкурс – це бліц для капітанів.
Капітан, який першим дає правильну відповідь, - приносить своїй команді 1 бал.
Якщо капітани не знають відповідь на питання, то у глядачів є можливість
заробити 1 бал.
Ведуча 1.
1. Якого птаха називають в Україні найкращим співаком? (соловейко)
2. Як називають хор, в якому співають жінки і чоловіки? (мішаний)
3. Славко Вакарчук – лідер гурту? («Океан Ельзи»)
4. Як називається український народний танець? (гопак)
5. Літературна основа опери чи балету? (лібрето)
6. Де народилася рок-музика? (Англія)
7. Це і музичний інтервал і ведуча балерина театру? (Прима)
8. Як називається вступ до опери чи балету? (увертюра)
9. Хто лідер гурту «ВВ»? (О.Скрипка)
10. Колектив музикантів, який складається із чотирьох виконавців? (квартет)
11. Це і сольний спів в опері і рок група? (арія)
12. Як називається в балеті танець двох солістів? (па-де-де)
Ведуча 2. Зараз шановне журі підрахує бали та визначить команду, яка виборола
звання «Кращого знавця музики», а для всіх присутніх звучить пісня «Музика» у
виконанні найкращих співаків 7 класів.
Звучить пісня «Музика» слова та музика О.Лобової.
Журі оголошує результати й визначає переможця.
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Ведуча 1. Наш музичний брейн-ринг завершився. Дякуємо всім учасникам і
гостям за активну участь та вітаємо команду, яка здобула звання «Кращого
знавця музики».
Звучить музика. Учасники й гості залишають залу.
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«Заграй, сопілочко, мені»
Музична вітальня дляучнів 5-6 класів
Мета. Виховувати у гімназистів любов до прекрасного, сприяти формуванню
естетичного смаку, розкривати красу й багатогранність музичного мистецтва,
розвивати інтерес до культурної спадщини нашого народу.
Вокальний ансамбль учнів 6-х класів виконує «Веселкову пісню» на
слова О.Кононенка, музику О.Жилінського
О, музико, благословенна будь!
З тобою я ніколи не прощався
У дні журби та у часи спокут
Тобою кожен ранок починався.
Об тебе розбивалися віки,
Як списів рій об чоломи черлені,
Брини й сьогодні – чисто і знаменно.
Із витоків прадавньої ріки.
Ведучий 1 Добрий день, дорогі шестикласники та гості нашого свята. Ми
вітаємо всіх, хто завітав сьогодні на нашу мистецьку вітальну «Заграй,
сопілочко, мені ». Разом з вами ми доторкнемося до неповторного світу
музичного мистецтва.
Ведуча2 1 жовтня ми відзначаємо міжнародний день музики. Цей день був
заснований першого жовтня 1975 року по рішенню ЮНЕСКО. Свято
відзначається щорічно у всьому світі великими концертними програмами. В цей
день лунають твори, які ввійшли в скарбницю світової культури.
Ведуча 1 Українці – дуже музичний та співучий народ. Зображення музик
можна побачити на фресках Софії Київської, але музичні інструменти з бивнів
мамонта знайдені археологами на околицях давнього Чернігова, свідчать про те,
що на просторах України музика лунала ще 20 тисяч років тому.
Лети, здіймайсь народна пісня,
Велична і простора.
Така врочиста і весела,
В рясних мережках музики і слова.
Вокальний ансамбль 5-х класів подарує Вам пісню на слова
М.Федунця, музику В.Кравчука «Не цурайся пісні».
Музика душі українського народу це милозвучні пісні, в яких джерельною
водою струменять почуття радості, смутку, гумору, любові.
Минають віки, змінюються покоління, а пісня залишається, через усі
поневіряння проносить вона свої чари.
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Пісня! Як багато вона важить у житті людини!
З народного напившись джерела,
Як із Дніпра бере веселка воду.
О рідна пісня, знову ти прийшла
До матері, до батька – до народу.
О пісне! Від народу кров і плоть
Ти узяла, щоб лиш йому служити.
Тебе ніхто не може побороть,
Бо вільний дух твій – правдою повитий.
Музика, як казка, музика — жива.
І не треба серцю будь-які слова
В музиці — найвищі ніжні почуття.
В ній любов і туга, та саме життя.
Музика, як море, то штормить, то ні.
Там знаходить серце рятівні вогні.
Музика, як сонце, гріє нам серця,
Їй нема початку і нема кінця.
І чого не зможеш словом досягти,
В музиці розкажеш щиру правду ти.
Дует дівчаток виконує пісню «Музика», яку написали Ю.Рожкова та
І.Боровик.
О! Музика! Яке це справді диво,
Вона підносить в сині небеса,
Ти невагомий і летиш щасливо,
А навкруги простори і краса.
І стільки щастя, радості легкої,
Любові, світла, ласки навкруги.
Краси божественної, неземної,
Реальність враз втрачає береги...
А хвиля музики тебе несе, гойдає.
Відносить в загадковії світи.
І вабить душу, ніжно пригортає.
Частинкою її стаєш і ти.
І все земне уже неактуальне,
А лише музика в душі твоїй луна.
То спрагла, лагідна, а то печальна,
Але тобою випита до дна.
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Ансамбль сопілкарів виконує «Колискову» Є.Гуцала.
Заграй, сопілочко, пісні,
Що так намріялись мені,
Нехай послухають їх люди.
Заграй неголосно та щиро,
Щоб заясніло, задощило,
І розцвіло квітками всюди.
Заграй, як дівчина красна
Вінок з квіток моїх сплела,
До серця горне, бо ж зів’яне.
І, може, серце молоде
В віночок пісню заплете –
Тоді тепліше в світі стане.
Ансамбль сопілкарів виконує твір Є. Гуцала «Віночок».
Народна пісня, дума чи романс
У душу ллється і заполоняє.
Та заворожує, чаклує нас,
І в саме серце раптом проникає.
Народна пісня … Не страшний їй час!
У ній звучання рідні й позивні…
Вона живе у кожному із нас,
Мабуть-таки, на генетичнім рівні.
Всі виконують українську народну пісню «Ой у лузі червона калина».
Ведучий 1. Ось і підійшла до завершення наша мистецька вітальня. Ми
поринули у багатогранний і неповторний світ музичного мистецтва українського
народу, в його історію.
Разом Дякуємо всім за увагу. До зустрічі!
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Мистецький брейн-ринг
для учнів 9 класу.
Мета: Розвивати естетичні смаки учнів, сприяти розширенню читацького,
музичного кругозору гімназистів, розвиваючи творчу уяву, виявити
інтелектуальні здібності учнів класу, знання музичних творів, шедеврів
візуального мистецтва, їх авторів (композиторів, художників, письменників),
познайомити учнів з різними видами мистецтва.
Обладнання: 2 ігрових столи зі світильниками, 12 стільців, гонг, годинник
із секундною стрілкою, літери М И С Т Е Ц Ь К И Й Р И Н Г, вислови про
мистецтво, магнітофон, ноутбук, телевізор, картини художників, чорна скриня,
портрети композиторів, картки із запитаннями, приз команді-переможниці.
Хід гри
Вступне слово вчителя. Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості! Всіх
вітаємо з Міжнародним Днем музики.
Темою сьогоднішньої гри, як Ви зрозуміли, є мистецтво. Що ж таке
мистецтво? Мені здається, що це вміння по-особливому відчувати світ і в
усьому буденному, звичайному бачити прекрасне. Є різні види мистецтва:
живопис, музика, література, графіка, театр, скульптура, архітектура,
хореографія, приклади і декоративне мистецтво, цирк, художня фотографія,
кіно, телебачення. Американський теоретик Манро до цих видів мистецтва
додає: планування міста, пластичну хірургію, косметику, парфумерію,
кулінарію, вміння робити зачіски, вміння одягатися (мода) всього 400 видів. Із
цим важко не погодитися, тому що все це – дійсно, велике мистецтво.
Мистецтвом також є і гра, а вміння достойно провести її, дорогі
учасники, є великим мистецтвом. Отже, успіхів вам і гарної (мистецької) гри.
Сьогодні ми будемо спостерігати за грою двох команд. Але лише одна
з них отримає титул чемпіона. Давайте познайомимося з командами...
(команди сідають за ігрові столи, ведучий знайомить учасників з правилами
гри)
Увага ! 1 раунд, його тема " ЖИВОПИС "
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ЗАПИТАННЯ 1. Природа різнобарвна. Ніхто не візьметься перелічити,
скільки кольорових відтінків переливається у фонтані літнього сонячного дня.
Але ви зараз спробуєте це зробити. Отже, запитання: скільки є основних
кольорів? Яких саме?
ВІДПОВІДЬ: Барвиста різноманітність грунтується всього на трьох
кольорах – жовтому, червоному, синьому. Досить мати три фарби, щоб
намалювати портрет людини, осінній пейзаж, квіти в глечику.
ЗАПИТАННЯ 2. Назвіть відомого голандського художника, який у пориві
безумства відрізав собі праве вухо і зобразив себе на цьому "Автопортреті з
трубкою" (демонструється репродукція портрета ).
ВІДПОВІДЬ: Це відомий художник Вінсент ван Гог, який не отримав
визнання при житті, але глибоко вірив в те, що немає нічого більш художнього,
ніж любити людину.
ЗАПИТАННЯ 3. Увага " чорна скриня ". Назвіть репродукцію
найвідомішої картини у світі, яка зараз знаходиться в цій скрині. Ця картина
належить пензлю Леонардо да Вінчі, який був не тільки відомим художником,
але й математиком, фізіологом, ботаніком, інженером, який придумав
конструкцію літального апарату.
ВІДПОВІДЬ: Це "Мона Ліза" ("Джоконда") Леонардо да Вінчі..
ЗАПИТАННЯ 4. А зараз увага на екран (демонструється у відеозапису
виставка картин С.Курилюка з його власними роздумами ). Як називається
напрямок живопису, у якому працює Сергій Курилюк ?
ВІДПОВІДЬ: Цей напрямок живопису називається "сюрреалізм ".
ЗАПИТАННЯ 5. Яка найбільша картинна галерея світу ?
ВІДПОВІДЬ: Зимовий палац в Санкт-Петербурзі й Ермітаж, що прилягає
до нього, є найбільшою в світі картинною галереєю. Відвідувач повинен пройти
22 км, щоб оглянути 350 залів, в яких експонується 3 млн. творів мистецтва.
АПИТАННЯ 6. Щодня Ви проходите біля картини, яка розміщена біля
кабінету №21. Я впевнена, що Ви добре знаєте автора цієї картини, а яка її
назва?

24

ВІДПОВІДЬ: С. Курилюк "Гімназія №1". "В наш суворий час гімназія, як
теплиця, вирощує квіти, а ці квіти – діти", - так говорить про свою картину С.
Курилюк.
ЗАПИТАННЯ 7. Живописець малює на полотні, графік відтворює
зображення на папері. А хто користується гранітом, мармуром, бронзою –
матеріалами, що не піддаються часові.
ВІДПОВІДЬ: Це людина-скульптор. А вид мистецтва --скульптуру
називають вічним мистецтвом, що не піддається часові.
ЗАПИТАННЯ 8. Назвіть особливий вид мистецтва компонування квітів,
який вимагає багаторічного навчання. Це мистецтво зародилося в VI віці в
Японії і дослівно перекладається "квіти, які живуть"?
ВІДПОВІДЬ: Це – ікебана. Композиція з квітів, гілок,листя, трави,
складена майстром ікебани, крім зовнішньої краси повинна мати певну
символіку: говорити про вічність, красу природи, довголіття, мир (хризантема і
орхідея – це радість, магнолія – це духовна чистота).
ЗАПИТАННЯ 9. Ви багато знаєте про Шевченка-поета, але Тарас
Григорович також був великим художником.Увага, запитання: в якому жанрі
графіки особливо відзначився Т.Шевченко, що навіть після закінчення Академії
мистецтв йому присвоїли звання академіка? Отже, академіком з якого жанру
живопису був Т. Шевченко?
ВІДПОВІДЬ: Т.Г.Шевченко був академіком з гравюри.
ЗАПИТАННЯ 10. Який найвідоміший музей світу?
ВІДПОВІДЬ: У самому центрі Парижа, вздовж правого берега Сени,
розкинулася визначна пам'ятка французької столиці, де зберігається одна з
найбільших художніх колекцій світу. Це Лувр. В цьому музеї знаходиться
відома Джоконда Леонардо да Вінчі, твори Рафаеля, Рембранта, ван Гога,
відома скульптура – Венера Мілосська.
(Підводяться результати I раунду)
А зараз – музична пауза.
Для Вас співає ансамбль дівчат нашої гімназії. Вони виконають пісню
"Мрії збуваються". (Звучить пісня).
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Після такої прекрасної пісні нам легко розпочати наступний раунд,
назва якого "Музика".
ЗАПИТАННЯ 1. Хто з композиторів захоплювався творчістю
Т.Г.Шевченка, писав музику до його творів і був навіть зовні трішки на нього
схожим?
ВІДПОВІДЬ: Це – К.Г. Стеценко (демонструється репродукція портрету).
ЗАПИТАННЯ 2. Наступне запитання для Вас підготувала Юлія.
(Виконується твір на фортепіано). Що це за твір, і хто його автор?
ВІДПОВІДЬ: Це – вальс Ф.Шопена.
ЗАПИТАННЯ 3. Який інструмент не є струнно-щипковим?
- бандура;
- арфа;
- саксофон;
- гітара;
ВІДПОВІДЬ: Бандура, арфа, гітара – струнно-щипкові інструменти, а
саксофон – духовий інструмент. Отже, саксофон.
ЗАПИТАННЯ 4. Який зарубіжний композитор пережив особливо тяжку
для музиканта втрату слуху.
ВІДПОВІДЬ: Це – Людвіг ван Бетховен. (Демонструється портрет
композитора).
ЗАПИТАННЯ 5. Ні чоловік, ні звір, а є в ньому душа, як зачне кричати, то
аж любо слухати.
ВІДПОВІДЬ: Скрипка.
ЗАПИТАННЯ 6. А зараз увага на екран. (Демонструється у відеозапису
фрагмент балету П.І.Чайковського "Лускунчик"). Назвіть вид мистецтва, автора
і твір, який був вам продемонстрований у відеозапису.
ВІДПОВІДЬ: П.І.Чайковський балет "Лускунчик".
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ЗАПИТАННЯ 7. Зараз Ви побачите один із популярних танців, який і
водночас є народним. Він широко популярний у всьому світі. Цей танець
цікавий тим, що його весь час супроводжує стук марокасів (демонстрація
танцю). Отже, як називається цей танець, яка країна вважається його
батьківщиною?
ВІДПОВІДЬ: Це – танець ча-ча-ча, Куба, автор танцю – Енріко Хорріні –
кубинський композитор.
ЗАПИТАННЯ 8. Як називається різдвяна пісня?
ВІДПОВІДЬ: Колядка, щедрівка.
ЗАПИТАННЯ 9. Як називається ансамбль з чотирьох чоловік?
ВІДПОВІДЬ: Квартет.
ЗАПИТАННЯ 10. Як називається вступ до опери?
ВІДПОВІДЬ: Увертюра або інтродукція.
(Підводяться підсумки II раунду).
А зараз знову невеличка пауза. Я надаю слово бібліотекарю гімназії Ларисі
Миколаївні. (Виступ бібліотекаря).
І ось знову ми продовжуемо гру. Я пропоную Вам поговорити про
літературу – про мистецтво слова.
ЗАПИТАННЯ 1. Багато відомих письменників виступали під
літературними псевдонімами. Пригадайте справжнє ім'я та прізвище
Олександра Олеся.
ВІДПОВІДЬ: Олександр Кандиба.
ЗАПИТАННЯ 2. Назвіть роди літератури.
ВІДПОВІДЬ: Лірика, епос, драма.
ЗАПИТАННЯ 3. Давайте ще раз звернемося до поезії Т.Г. Шевченка
"Садок вишневий коло хати". У кожній строфі цього вірша постає свій
поетичний світ. Але в цій поезії є вираз (сполучення з двох слів), яке об'єднує
всі ці 3 строфи в одне ціле. Назвіть його.
ВІДПОВІДЬ: Пригадайте перші рядки кожної строфи цього вірша:
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Садок вишневий коло хати...
Поклала мати коло хати...
ЗАПИТАННЯ 4. Максим Рильський дуже часто використовував епіграфи
до своїх творів. Який епіграф він взяв до вірша "Перед грозою"?
ВІДПОВІДЬ: "Старайся наблюдать различные приметы" (Олександра
Пушкіна).
ЗАПИТАННЯ 5. Хто такий Езоп?
ВІДПОВІДЬ: Езоп жив у Стародавній Греції у VII-VI ст. до
н. е. Незважаючи на те, що був рабом, Езоп – найосвідченіша людина свого
часу, обдарований поет, оповідач. "Черепаха і заєць", "Лисиця і виноград" –
знамениті езопові байки, короткі повчальні оповіді про тварин, у яких
висловлюються людські вади і недоліки.
ЗАПИТАННЯ 6. У якій збірці Павла Тичини поєднується музика, радість,
сонце, передзвін кольорів, передчуття якогось щастя?
ВІДПОВІДЬ: "Сонячні кларнети".
ЗАПИТАННЯ 7. Трава, з якої Еліза з казки "Дикі лебеді" в'язала сорочки
для своїх зачарованих братів.
ВІДПОВІДЬ: Це – кропива.
ЗАПИТАННЯ 8. Кому належать слова :
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
ВІДПОВІДЬ: Ці слова належать Т.Г. Шевченкові і його поемі "І мертвим і
живим...
(Підводяться підсумки III раунду і гри, нагороджується команда –
переможець мистецького брейн-рингу).
Вчитель. Завершилася наша гра і на прощання ансамбль дівчат вам дарує
пісню "Хай живе надія", музика І.Білик, сл.К.Гнатенка.
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«Живи, наша пісне!»
Музична вітальня до 100-річчя заснування Української
республіканської капели під керівництвом О.Кошиця для учнів10-11 класів.
Мета. Виховувати у гімназистів любов до прекрасного, сприяти формуванню
естетичного смаку, розкривати красу й багатогранність музичного мистецтва,
розвивати інтерес до культурної спадщини нашого народу.
Вчитель музичного мистецтва. Гарного дня всім, хто зібрався у нашій
вітальні. Сьогодні 01 жовтня увесь світ відзначає Міжнародний день музики –
свято, яке об’єднує всіх, хто любить цей надзвичайний вид мистецтва і
присвятив йому своє життя, тих, хто пише музику і дарує її людям, хто виховує
юних музикантів або просто слухає, отримуючи велику насолоду від її звуків.
Музика є зрозумілою всім інтернаціональною мовою, що здатна розтоплювати
людські душі. Сама музика ніколи не старіє, натомість дозволяє доторкнутися не
лише до часів її авторів, але і заглянути в майбутнє.
Сьогодні багато хто відкриє для себе нові сторінки історії та культури
нашої країни, які роками замовчувалися.
Світ тримається на людях, які життя своє присвячують одній справі і не
зраджують собі ніколи. Це — визначні державотворці, полководці, науковці,
письменники, художники, поети, музиканти, люди різних часів та епох, діла яких
зберігаються в людській пам’яті. Але є і такі імена, що згадуються незаслужено
зрідка, тільки тоді, коли відзначаються їхні ювілейні дати чи ще якась нагода.
Вчитель музичного мистецтва. Кожного року 12 вересня ми відзначаємо
річницю від дня народження славного сина України, геніального диригента,
визначного композитора і вченого-етнографа, педагога, засновника і керівника
Української республіканської капели Олександра Кошиця, який залишив нам
колосальний творчий доробок, людину з добрим гумором і нелегкою долею. Цю
визначну особу, поета у хоровому мистецтві подарувала нам українська земля.
Ведучий 1. Ім’я Олександра Кошиця (1875–1944) десятки років було в
Україні під суворою забороною. Якщо деякі неперевершені обробки українських
народних пісень і виконувалися, то ім’я їх автора не називалося. Його ж власні
пречудові світські та духовні твори не звучали взагалі. Нащадки родини, які
залишилися жити в СРСР, зазнали тяжких переслідувань і репресій. Вони
змушені були змінити прізвище.
Ведучий 2. Олександра Кошиця компартійні лідери вважали українським
буржуазним націоналістом, зрадником, ворогом народу, як і тисячі інших
патріотів, які волею долі опинилися за межами імперії. І ці їхні безглузді ярлики,
цю «думку» систематично й послідовно втовкмачували у свідомість
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українського народу. Цим самим збіднювалася наша культура, зводилася до
розряду другорядної, меншовартісної.
Ведучий 1. Народився Олександр Кошиць на Київщині (у селі Ромашках
Миронівського району). У 1901 закінчив Київську духовну академію, у 1910 —
Музично-драматичну школу М. Лисенка, в якій з 1914 року викладав клас
хорового співу. Одночасно навчається в класі композиції професора
Любомирського. Згодом він очолює (як директор і диригент) Товариство «Боян»,
засноване Миколою Лисенком. З 1909 року Кошиць керує Хором студентів
Київського університету св. Володимира, з яким об’їздив чи не всю Україну,
виступав і в Москві. Це був один з найкращих, як сам пише, хорів, якими свого
часу Кошиць керував, живучи в Україні.
Ведучий 2. З 1909р.— керівник хору Київського університету, з 1913— хору
Вищих жіночих курсів і викладач Київської консерваторії, у 1912–1916—
диригент Театру М.Садовського, 1916–1917— хормейстер і диригент Київської
опери.
У 1919р.— один із засновників і керівник Української республіканської
капели, з якою, за дорученням Симона Петлюри, того ж року виїхав на гастролі
за кордон… і вже не зміг вернутися. Пропонуємо поринути в історію…
Ведучий 1. Незабаром після проголошення Української Народної
Республіки голова Директорії і Головний Отаман військ УНР Симон Петлюра
знайшов один з найкращих шляхів презентації своєї молодої країни світові. Як
людина високоосвічена, він прекрасно розумів невідворотний вплив високого,
справжнього мистецтва на будь-яку аудиторію. А Україна якраз мала чим
пишатися у цій царині. 1 січня 1919 року Симон Петлюра запросив до себе
Олександра Кошиця та Кирила Стеценка і запропонував створити хорову капелу,
підготувати з нею добірну програму і, не гаючи часу, виїхати у велике
гастрольне турне по світу.
Ведучий 2. Як колишній редактор і культурний критик, Симон Петлюра дуже
добре розумів, що національне мистецтво, як «м’який метод» політичного
впливу, є не менш дієвою зброєю у відстоюванні національних інтересів, ніж
військо. Петлюра інтернаціоналізує українське питання піснею.
Ведучий 1. Успіх культурної дипломатії, як альтернативної політичної стратегії
УНР, характеризує відгук іншого бельгійського видання «Journal de Liege» від 8
січня 1920 року: «Якщо спів має силу перемоги, брати українці можуть бути
горді, – вони завоювали своїми піснями Льєж».
Ведучий 2. Бельгійська газета «De Volksgazet» в номері за 14 січня 1920 року дає
щонайкращу політичну оцінку українській ініціативі: «В Українській Республіці
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урядова допомога власному національному мистецтву стоїть так високо, що є
ідеалом для інших держав». Брати приклад з українських ініціатив
рекомендують своїм урядам бельгійці і німці, нарікаючи, що їхні хори так само
могли б прославляти їхні держави за кордоном. Варто лише владі звернути на це
увагу – як це зробила Україна.
Ведучий
1.
Виступи
капели
(вона
називалася
Українською
Республіканською) під орудою Олександра Кошиця по країнах Європи, а потім
Північної та Південної Америки були справді тріумфальними. Немов яскравим
потужним прожектором він освітлював незнання, необізнаність, що панували (і,
на превеликий жаль, панують ще й досі!) в умах навіть інтелектуалів, не кажучи
вже про так званих простих людей, стосовно існування України як держави та її
свободолюбного, працьовитого і талановитого, співучого народу. Змусив світ не
тільки згадати (точніше — дізнатися!), а й всерйоз заговорити про нашу віками
гноблену Вітчизну.
Ведучий 2. Олександр Кошиць, мов біблійний пророк, віщав народам світу
про те, що є на земній кулі держава Українська Народна Республіка (а не колонія
Росії), є українська нація, і вона не вигадка, як це безнастанно твердили та й нині
іноді твердять (!) наші вороги — російські шовіністи і всілякі невігласи, є
великий український народ (а не малороси чи хохли!), який героїчно витримав
усілякі переселення, нищення, штучні голодомори, розстріли і заслання до
Сибіру, на Соловки та ГУЛАГи, і не лише витримав, а й вижив, зберіг свою
прадавню і славну історію, багатющі традиції та високу, своєрідну музичну
культуру, яка не тільки не поступається культурі інших народів, а навпаки,
порівняно з ними часто глибша, змістовніша і багатша.
Ведучий 1. І представники різних націй та народностей, слухаючи спів
Української Республіканської Капели з Кошицем на чолі, поступово переходили
від захоплення до зацікавленості, а відтак — до глибокого усвідомлення України
як держави та її значущості і величі. Завдяки Кошицю для народів світу це
ставало незаперечним фактом, очевидною реальністю. І зробив це виключно за
допомогою української пісні-перлини, завдяки неперевершеному її виконанню і
вмінню створювати навдивовижу глибокі, правдиві, неповторні образи!
Ведучий 2. О. Кошиць зі своїм хором дуже багато зробили для популяризації
української культури, в його виконанні пісню «Ще не вмерла Україна» почули і
в Європі, і в Америці, вона стала одним із символів українського руху у 1860-х
роках, але на грамофонні платівки не записувалась аж до початку ХХ століття.
Ведучий 1. У 1910 році кельнська фірма «Grammophon» випустила платівку під
назвою «Гимн народный» у виконанні тенора Модеста Менцинського з
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оркестром, а наприкінці 1915-го року «Ще не вмерла Україна» записали в НьюЙорку, на студії фірми Columbia, співак Михайло Зозуляк із оркестром. Проте в
Україні вони були малодоступними.
І лише у 1917 році київська фірма «Екстрафон» випустила платівку «Украинский
гимн», вперше записавши цю пісню на території України. Цього разу виконував
гімн хор під керівництвом мешканця Андріївського узвозу, композитора і
диригента Олександра Кошиця, у його ж аранжуванні.
Ведучий 2. У 1939 році, після проголошення незалежності Карпатської України
офіційним гімном нової держави стала пісня «Ще не вмерла Україна» в
аранжуванні Олександра Кошиця. Даючи дозвіл на використання своєї обробки
гімну композитор писав: «Жодної грошової винагороди не вимагаю, а вважаю
для себе найвищим гонораром щастя послужити хоч чим-небудь нашій молодій
Державі. Хай живе і буде міцна та велика Україна!»
Ведучий 1. Численні слухачі обох континентів, навіть не розуміючи нашої
мови, відразу поринали в українську музичну стихію, захоплюючись її красою та
багатством. Безмежно вражені почутим і побаченим (йдеться і про вишукані
національні строї співаків) вони повторювали: «Так ось вони які, українці! Так
ось які їхні чарівні пісні-самоцвіти! Ось вона яка, їхня Україна!»
Послухайте українську народну пісню « Вітер повіває» у виконанні
жіночого складу хору.
Ведучий 2. "Українці прийшли й перемогли! Це — посольство з іншого світу!",
— написали після першого ж концерту чеські газети. Українське стало модним у
Празі. "Мої хлопці фліртували направо й наліво, а чешки тратили голови", —
згадував Кошиць. У репертуарі капели були тільки народні пісні в обробці
Лисенка, Леонтовича, Стеценка й самого Кошиця. Коронним номером усюди
звучав "Щедрик" Леонтовича.
Ведучий 1. Вперше її виконали 7 січня 1917 року. Хор Київського університету
Святого Володимира під керівництвом Олександра Кошиця виступав на
різдвяному концерті в студентській церкві. Текст – народний. Музика –
викладача Тульчинського єпархіального жіночого училища Миколи Леонтовича.
Працював над нею з 1910-го. Завершив за п'ять місяців до прем'єрного
виконання.
Ведучий 2. Канторської школи Святого Людовіка в Парижі беруть у Кошиця
ноти й перекладають текст французькою. Після концерту в Празі головний
редактор мистецького журналу Smetana Зденек Неєдли пише: "Ану, панове
модерністи, яким для своєї нікчемної часом думки потрібно 20 стрічок
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партитури, спробуйте це зробити на чотирьох стрічках, як це роблять українські
композитори".
Прослухайте
запис
пісні «Щедрик» у виконанні Української
республіканської капели під керівництвом О.Кошиця.
Ведучий 1. Англійська версія пісні – Carol of the bells – "Колядка дзвіночків" –
з'являється 1932-го. Автор – американський диригент українського походження
Пітер Вільховський. Через чотири роки ноти колядки публікує музична фірма
Карла Фішера. Там вказано, що це авторська обробка пісні українця Леонтовича.
"Щедрик" стає різдвяним гімном у США. Є понад 200 його версій. Одна з
останніх – на 12 віолончелях, виконана ансамблем Стівена Шарпа Нельсона. За
п'ять років цей запис в інтернеті переглянули 23 млн разів.
Ведучий 2. Із Праги хористи з О.Кошицем перебралися до "справжньої Европи"
— Відня. Місто, що голодувало, їло конину й довоєнні анчоуси, гастролерів
оцінило. Кошиця називали генієм, а його хор, що "співає, мов одна людина" —
дивом артистичного взаєморозуміння. На сцені так і було, а поза нею в капелі
панувала анархія. На зборах диригента обзивали поганим патріотом і людиною з
попівським розумом. Часом хористи робили каверзи: перед концертом крали
ноти й ховали їх. Та Кошиць мав феноменальну музичну пам’ять і диригував без
нот. Скандали спалахували від безгрошів’я. Самі майже не заробляли, бо давали
здебільш благодійні концерти. А держава не платила — УНР тоді воювала з
поляками, Махном, Денікіним і червоними. То ж на виїзд із Чехії гроші дав
український кооператор-емігрант.
Ведучий 1. До Парижа потрапили восени 1919-го. На першому концерті було
багато поліції, бо російські емігранти збирались освистати капелу, а на її афішах
писали матюки. Але тріумф був і тут. Паризька преса захлиналася: "Наша пані
Географіє! Чого ти нас вчила? Ти казала, що Україна — це поля та отари, і не
казала, що там є народ з такою душею! Ще ніякий хор, французький чи
чужоземний, не дав нам нічого подібного!"
Французи капелу любили, овації Кошицеві влаштовували навіть на вулиці, та
Україну визнавати не поспішали. Королева Бельгії сказала після концерту: "Моє
серце на боці вашого народу, але ми, монархи — раби політики".
Вчитель. Українська Республіканська Капела впродовж 1919-1920 рр. виступила
з концертами в Чехії, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Голландії, Англії,
Німеччини, Іспанії і Польщі, і впродовж 2 років дала понад 200 концертів. 32600
глядачів – такий світовий рекорд присутніх на концерті в Мексіко-Сіті 26 грудня
1922р. За підсумками концертів в самому лише Лондоні вийшло більше 40
рецензій в британських ЗМІ, тож загальний резонанс мав бути приголомшливий.
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Спершу мандрівка Капели планувалась на 2 місяці – виключно для
дипломатичного виступу у Парижі, але згодом була продовжена до чотирьох.
Зрештою Капела в розпорошеному стані лишилась за кордоном на все життя.
Після європейського турне українські співаки під брендом «Український
національний хор» (вже без державної підтримки) переїхали на американський
континент і дали там майже тисячу концертів не без участі Президентів і
тисячних аудиторій.
Вчитель. Фрагмент з бельгійського видання «LanationBelge», Брюсель 1920 рік:
«Без сумніву це все відкриє багатьом націю, яка до війни губилася серед великої
земної плями, що на картах Європи означала Росію. Ми ж нічого не знаємо ані
про драматурга Лесю Українку, ані про письменників-повістярів Коцюбинського
та Кобилянську, ані про поета Івана Франка…»
Питанням пізнаваності української культури в Європі переймалася бельгійська
критика 100 років тому. Здається, що це питання ніяк не просунулось за ціле
століття. Як писала в «Записках українського самашедшого» Ліна Костенко, «У
нас на кожну проблему можна лягти і заснути. Прокинутись через 100 років – а
вона та сама…»
Ведучий 2. На жаль, доля недовго усміхалася молодій Українській державі: її
задушила червона більшовицька орда. Олександр Кошиць зі своїми співакамипобратимами змушені були стати політичними емігрантами. Ніхто з них не
бажав добровільно повертатися в імперське рабство, на Батьківщину, яка стала
колонією совєтської Росії.
Ведучий 1. Опинившись за океаном, в Америці (частина співаків зосталася в
Європі), багато з них у пошуках засобів до існування змушені були
перекваліфікуватися. Але і там продовжували співати в аматорських хорах, а
дехто навіть і керував такими — з мистецтвом не розлучалися.
Ведучий 2. Олександр Кошиць, оселившись у США неподалік від Нью-Йорка,
керує хором (аматорським, звичайно ж), а також принагідно диригує так званою
«Сімкою» (сім українських церковних хорів з околиць Нью-Йорка), пише хорові
твори, обробки українських (і не тільки!) народних пісень.
Ведучий 1. Саме в цей час композитор пише хоровий цикл «Релігійні канти і
псальми українського народу». Як зазначав сам О.Кошиць, «чудова, щира, як
саме народне серце, мелодія, з відгуком старовинного українського церковного
співу; прекрасний, високо поетичний вірш народної поезії, справжній релігійний
настрій – все це ті риси, котрі ставлять цей цикл творів на височенний художній
п’ядестал».
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Вашій увазі пропонуємо послухати релігійний кант у виконанні хору
Національної музичної академії ім. П.І.Чайковського під керуванням
О.Тарасенка.
Ведучий 2. У 1929 році американський композитор Джордж Гершвін почув у
Нью-Йорку пісню «Ой ходить сон коло вікон» у виконанні Українського
Національного Хору під керуванням Олександра Кошиця.
Маємо можливість теж почути цю колискову у виконанні Українського
Національного Хору під керуванням Олександра Кошиця.
Ведучий 1. Під враженням від української колискової, він написав арію
«Summertime» для опери «Поргі і Бесс». Арія була написана у лютому 1934 року,
однак повністю партитура опери була завершена 20 місяцями пізніше. До 60-х
років 20 століття Summertine зайняла в музичному світі особливе місце.
Кількість офіційно зареєстрованих версій виконання 80000.
Послухаємо одну з них у виконанні гімназистки 9 класу Анни
«Summertime».
Ведучий 2. Сталося так, що ні українська громада США, ні державні чиновники
не змогли належно оцінити геній Олександра Кошиця і відповідно використати
його величезний талант і багатющий досвід, який, поза сумнівом, значно
збагатив би музичну культуру Америки.
Ведучий 1. 1941 року один з відомих керівників Осередку Української Культури
й Освіти в Канаді, доктор мистецтвознавства Павло Маценко запросив
Олександра Кошиця до Вінніпега вести клас хорового диригування і читати
лекції з теорії та історії музики на новостворених ним диригентськовчительських курсах, щоб готувати керівників хорів для українських громад у
різних провінціях. В цей час композитор багато працює над обробками
українських народних пісень, одну з яких пропонуємо Вам послухати.
«На вулиці скрипка грає…» виконують студенти хорового відділу
музичного училища РДГУ.
Ведучий 2. Заслуги Олександра Кошиця перед Україною і українським, а
зрештою, й перед світовим музичним мистецтвом воістину грандіозні й
вимагають окремого розгляду. «Писати про Олександра Кошиця, — читаємо в
одній з рецензій, — все одно, що грати мелодію на найвищих нотах, що їх можна
видобути з найдосконалішого музичного інструмента. Це вимагає постійного
вживання найвищих похвал і найвишуканіших епітетів». Тож, щоб бути
об’єктивними і найбільш достовірними, звернімося до друкованих джерел, до
думок і оцінок найвимогливіших критиків світу.
Учні:
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1. «Визнаю своє безсилля висловити ті почуття, що я пережив під час цих двох
концертів, які були для мене годинами найчистішої насолоди. З перших акордів
губишся і не знаєш, де ти, забуваєш мізерний зал і уявляєш собі, що ти у якомусь
храмі, де відбувається священний ритуал вічної Краси»
Жорж П’єрфіт. «Depeshe», 21 листопада 1919 року (Тулуза, Франція).
2. «Український хор закінчив у нас свої гастролі зі справжнім апофеозом. Він не
тільки досяг своєї поважної мети, а й переконливо довів, що Україна має
античну цивілізацію, пречудовий і багатющий фольклор, що переконливо
підтверджує високу культуру раси. Він довів більше — незвичайну досконалість
співу»
«Lavehir», 25 січня 1921 року (Париж, Франція).
3. «Хоч як ми шануємо наші великі хори, але рівного цьому не маємо. З хором і в
хорі живе його диригент Олександр Кошиць. Це, власне, не диригент у
загальноприйнятім значенні цього слова, він є справжній чарівник»
«B.Z.Am Mittag», 7 квітня 1921 року (Берлін).
4. «Мені бракує слів, щоб передати враження і емоції, викликані концертом
Українського Національного хору. Першою ж піснею аудиторія була зворушена
до глибини душі. В очах багатьох блищали сльози, а коли завмерла остання нота,
то всі ніби пробудилися після чарівного сну. Аплодували, доки не опухли руки,
не втомилися ноги бити об підлогу…»
«Тimes Herald», 5 грудня 1922 року (Даллас, США).
5. «Коли я йшов на цей концерт, настрій мав песимістичний. Мені доводилося чути
хори світової слави, як от хоча б Сікстинської Капели, Пречистої Діви в Лоретто
в Італії, та Люрду у Франції — хори, визнані усім світом. І гадалося мені, що
ніколи не зможу почути чогось більш досконалого. Проте з великим
задоволенням і вдячністю з перших номерів програми переконався, що стою
перед чимось чарівним, унікальним і просто надприродним! Я ніскільки не
перебільшую, вживаючи цих характеристик, — це все чистісінька правда. Ніхто
не міг навіть уявити собі, що людські голоси здатні зробити таке пречудове
враження звучання симфонічного оркестру. Додам до цього — оркестру
бездоганного! Я ніби чув гаму скрипок, віолончелей і контрабасів, що звучали
напрочуд чисто й чітко. Пречудові сполучення крещендо на зразок Россіні, які
могли б видобути тільки Паганіні, Казальс або Донаті. Пречудовий спів цього
хору, в порівнянні із згаданими вище, полягає в тому, що ті перші роблять
монотонне враження, тим часом як Український хор своєю винятковою
тембральною і динамічною багатобарвністю якнайкраще відтворює все
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багатство і красу виконуваних пісень. Для того, щоб описати правдиво
враження, яке довелося пережити, треба було б знайти нові, незнані досі слова»
«El Herald», 22 грудня 1922 року (Мексика).
6. «Ми знаємо хори: кожний з нас чув той чи інший співочий колектив, однак
напевно ніхто й ніколи не чув чогось подібного, такого, щоб хоч здалеку могло
наблизитись до Українського хору, або щоб досягло такого ступеня краси і
досконалості. Ніколи не могли навіть додуматись, що самими тільки голосами
можна створити такі блискучі музичні ефекти, такі гармонійні й делікатні,
ніколи не думали, що можна так ніжно і тонко маніпулювати людськими
голосами та що з окремих комбінацій звуків можна досягти таких вражаючих і
чудових результатів»
«El Dictamen», 12 січня 1923 року (Веракруз, Мексика).
7. «…Ми були просто приголомшені, захоплені і буквально сп’янілі тембровим
багатством і завершеністю динаміки. Невимовне замилування охопило наші
душі, які ніби купалися в кришталевих джерелах непорочно чистої слов’янської
творчості. Ми були сповнені гордості за те, що слов’яни мають чим похвалитися
перед світом: турне Шаляпіна, російський Великий театр і Український
національний хор відкрили Америці велику скарбницю слов’янської культури.
Послухавши Український хор, переконуєшся в правдивості твердження одного
критика, що „слов’яни перевищують у музиці італійців!“, що стосується
народних мелодій — вони, без сумніву, перевищують. Український
національний хор один з тих могутніх чинників, які знайомлять цивілізований
світ з його Батьківщиною — Україною»
«The American Srbobran» (без дати; сербська газета, Пітсбурґ, США).
Ведучий 1. Тут слід сказати, що таких рецензій, зібраних і виданих свого часу в
Парижі (1929р.) окремою книжкою — понад 350. А скільки їх розкидано на
шпальтах світової періодичної преси, ніхто не знає.
Ведучий 2. Нагадаємо також, що Нью-Йоркська фірма «Вітмарк і син» сорок дві
українські народні пісні в обробці Олександра Кошиця видала з англійським
текстом, і вони розійшлися мільйонами примірників, які звернули особливу
увагу американців на розвиток акапельного співу, якого раніше там не існувало.
Вчитель музичного мистецтва. Останнім часом завдяки фінансовій підтримці
українських організацій Канади у Києві перевидано його «Спогади», щоденник
«З піснею через світ» і невеличку, але дуже цікаву книжечку «Слово про
українську пісню й музику». Гадаю, що згодом будуть надруковані і його
світські та духовні твори, численні, до того ж, пречудові обробки народних
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пісень. Буде перевезено на Батьківщину, до Києва, і його прах, адже так
заповідав великий Маестро.
Як бачимо, Олександр Кошиць прийшов у мистецтво з високою місією власного
буття на землі — робити світ і людей не тільки кращими, добрішими, а й сіяти
зерна правди про свою прадавню і разом з тим молоду Вітчизну. Він прийшов,
щоб назавжди залишитись в нім, у пам’яті сучасників і наступних поколінь.
Життя коротке, а мистецтво — вічне!
Ведучі. Дякуємо організаторам вітальні та всім артистам. До нових зустрічей.
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Забуті перлини української духовної музики
Літературно-музична вітальня для учнів 9-11 класів.
Мета: Виховувати у гімназистів любов до мистецтва, сприяти формуванню
естетичного смаку, розкривати красу й багатогранність української духовної
музики, розвивати інтерес до культурної спадщини нашого народу.
Святково прибрана зала. На стелажах - книжкова виставка, газетні
матеріали, портрети композиторів.
Обладнання: магнітофон, телевізор, ноутбук.
Вчитель музичного мистецтва. Добрий день, шановне товариство.
Сьогодні 1 жовтня, Міжнародний день музики. Тож вітаю усіх, хто створює
музику і дарує її людям, а також усіх численних шанувальників музичного
мистецтва. Нехай музика завжди допомагає вам думати про прекрасне, любити,
цінувати та насолоджуватися життям! Адже мову музики розуміють усі,
незалежно від національності та художніх уподобань. Вона бентежить наші
душі, є засобом емоційного і духовного зв'язку між людьми.
О музико! О вічна музико!
Прощань і свідчень перегук.
Я вірю, ми зустрітись мусимо,
Впиваючись жагою мук.
Ведучий ІІ. Історія мистецтва знає такі випадки: видатні твори, що з різних
причин лишалися довгий час невідомими, доходячи до нас із запізненням, як
світло далекої зірки, ніби вдруге народжуються, починаючи своє нове життя.
Можна уявити почуття реставраторів Софіївського собору, які під нашаруванням
віків, побачили вперше самобутні, вражаючої краси і величі фрески ХІ століття.
(демонструється слайд "Фрески" А.Рубльова).
З таким же хвилюванням торкаємося ми творчості видатних українських
композиторів: Максима Березовського, Артема Веделя, Дмитра Бортнянського.
Ведучий І. Доля цих композиторів склалася дуже важко. Нерідко вони відчували
злидні, гіркоту невизнання і навіть приниження зі сторони гордовитого
дворянства. В той час, як іноземні музиканти, що приїздили до Росії,
оточувалися повагою та багатством. свої талановиті композитори були зведені
до положення прислуги.
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Ведучий ІІ. Не дістали вони визнання і після революційних змін 1917 року.
Високе мистецтво видатних музикантів просто замовчувалося. Творчість їх
майже не досліджувалась і не вивчалась. Сьогодення вимагає відновити істину
про одну із найцікавіших епох українського музичного минулого і повернуто до
життя створені нею цінності.
Ведучий І. З музичної плеяди забутих українських композиторів виділяється
особа Максима Созонтовича Березовського. (демонструється слайд).
Життя видатного українського музиканта містить багато незрозумілих,
заплутаних і навіть білих плям. Драматична доля талановитого композитора ранній зліт таланту і трагічно перерване життя, його визнання і нездійснені мрії
– все це висвітлює особу Березовського майже в романтичних кольорах,
викликаючи в пам’яті рядки.
Декілька старшокласників читають вірші.
1.Життя, - як думка. Ось думки.
Біжать тихенько звичним шляхом,
Та раптом вирветься одна.
Росте й дрижить у божевільному регістрі.
2. Спуха, як опік і ятрить,
Розбурхує всі інші мислі будить.
І постає, над кволим світом лжі,
Аж поки вибухає кров”ю.
3.Далекий Майстре! Твоє життя
Пече мені, мов рана, лиш
Зачую, як музика бере мене в полон.
4.Життя, - як думка... Перед нею,
Мов перед вогнищем і плавиться, й тече,
І розсипається холодне жало бритви.
(Ю.Олійник)
Ведучий ІІ. Місцем народження Максима Березовського є місто Глухів столиця України та резиденції гетьмана у XVIII столітті. В ряді джерел
стверджується, що Березовський навчався у Київський академії. Подальша доля
майбутнього композитора пов’язана з Петербургом, де він був зарахований до
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Придворної капели. З 1769 до 1774 року М.Березовський удосконалює свою
майстерність в Італії.
Ведучий І. Останній період життя - це всього більше трьох років після
повернення на батьківщину. Три роки, проведені на рідній землі, нічого
хорошого не принесли композитору. Місце директора Кременчуцької музичної
академії, що було обіцяне князем Потьомкіним, залишилось поза мрій. Цій
академії не судилося бути відкритою.
Принижений, скривджений, переживаючи бідність, Березовський захворів
гарячкою і в одному із припадків, як свідчили тодішні хроніки, закінчив життя
самогубством.
(Цитата із книги зачитується біля виставки)
... З небом, з Богом я зіллюсь,
З сяйвом Вишнього, з тобою Кожний нерв зроблю струною,
Сам я арфою зроблюсь.
Як блаженний я піду,
Вгору, кручами, ярами.
Буду ставить тобі храми,
Доки в небо не ввійду.
Ведучий І. Ім'я Максима Березовського не часто доводилося чути серед імен
великих наших композиторів, хоча масштаб його обдарування величезний. Він
багато в чому зумів стати першим. Саме у творчості Березовського сформувався
циклічний хоровий концерт. Його твори сповнені глибоких філософських
роздумів, у них - відображення боротьби, гнівного протесту проти насильства
над особистістю.
Ведучий ІІ. Творча спадщина - невелика. Основні його твори, написані на
батьківщині,- духовні хорові концерти - належать до найкращих зразків цього
жанру. Для музики Березовського характерна глибина почуттів, піднесеність
образів, яскравий драматизм, увага до слова і його змісту. Серед небагатьох
відомих концертів слід назвати один з найкращих - чотириголосний концерт "Не
отвержи меня во время старости", що вражає глибиною почуттів, красою. В
цілому концерт є зразком високогуманістичної музики, класичним твором
вітчизняного хорового мистецтва того часу.
Ведучий І. "Це сповідь людини, для якої самотність - насильний, невимовний
тягар, а старість - згасання творчих можливостей, припинення насиченого
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подіями та боротьбою життя - жахлива мука, немов би прижиттєва смерть" писав Ковальов в "Очерках о русской музыке XVII века".
Звучить фрагмент концерту "Не отвержи..." М.Березовського у виконанні
Київського камерного хору імені Б.Лятошинського.
Ведучий ІІ. Сучасним дослідникам відомо близько 40 композицій різних жанрів,
проте ноти багатьох з них не знайдено. Досі точно не встановлено, чи насправді
саме Березовський був автором хорових концертів "Отче наш", "Да воскреснет
Бог", "Доколе Господи".
Але без сумнівів ми можемо сказати, що концерт "Господь, воцарился",
належить перу Березовського. Цей твір ранній, але він має особливе історичне
значення. Березовський уперше розподілив традиційний цикл на 7 великих
частин, що включали 16 дрібніших номерів. Саме така форма і закріпилась у
наступній практиці композиторів.
Ведучий І. Історичним та естетичним вважається хор "Достойно есть". Чітке
музичне читання тексту, правдивість емоційного плану та майстерність
композитора обумовили багатовікову популярність концерту.
(звучить "Достойно есть" М.Березовського у виконанні хору студентів Київської
державної консерваторії ім.П.І.Чайковського).
Ведучий ІІ. Серед глибоко самобутніх композиторів, життя і творчість яких
нерозривно пов'язані з Україною, слід назвати Артемія Веделя. Він один з таких
незвичайних людей, що залишили нам у спадок скарб своєї душі, закодований у
нотних знаках. Ім'я цього видатного композитора є гордістю української землі.
Його музична спадщина живе і сьогодні, через два століття після її народження.
Ведучий І.
І шепіт чийсь звучатиме, як вірші,
Злетіли із гранітної губи,
Нагадуючи, що найголовніше
В мистецтві - сплав таланту і судьби.
Свого часу він здобув визнання не лише як композитор, а і як співак,
скрипаль, диригент, викладач. Різнобічний талант його розкрився вже під час
навчання в Київській академії, де він керував хором і виконував партію першої
скрипки.
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Ведучий ІІ. 1790-1798 роки були періодом розквіту таланту композитора. Він
писав багато і за свідченням сучасників: "Чудову манеру Веделя наслідували всі
співацькі хори, яких на той час у Києві було дуже багато." Особливої
популярності набули концерти " Помилуй мя, Господи." та тріо "Покаяния
отверзи ми двери", а також "Ирмосы к святой Паске", що обійшли всю
православну Русь. Фрагменти цих концертів ми пропонуємо Вам послухати.
Звучать фрагменти концертів.
Ведучий І. Щасливий київський період творчої діяльності Веделя був дуже
короткий. На початку 1799 року він був несподівано заарештований і за наказом
царя Павла I замкнений в "інвалідному домі" з тим, щоб "не давали йому ні пера,
ні чорнил".
Цей наказ свідчить про те, що в особі Веделя цар побачив "небезпечну для
влади" людину і вирішив знешкодити його, позбавивши можливості творити,
спілкуватися з людьми
Ведучий ІІ. В " інвалідному домі" Ведель занепав духом, заглибився у
споглядальне життя, все, що одержав від рідних та друзів, роздав бідним. До
творчого життя він так і не повернувся. Помер композитор у батьківському домі,
куди він переїхав за декілька днів до смерті. Помер, стоячи на молитві, у
маленькому садочку і був похований на загальному Щекавицькому кладовищі.
Скоро його могила загубилася... (Демонструється слайд)
Ведучий І. Доля спадщини А. Веделя трагічна. Набувши популярності за життя
композитора, його твори опинились у своєрідному підпіллі після трагічних подій
у житті їх автора. У багатьох концертах Ведель звертається до народно-пісенних
джерел, як наприклад у фрагменті " Херувимської", що схожа на мелодію пісні "
Повій, вітре, на Вкраїну".
Звучить фрагмент "Херувимської" А. Веделя у виконанні хору
"Воскресіння".
Ведучий ІІ. Привертає увагу в творах А. Веделя і особлива пластика поєднання
слова і музики. В. Петрушевський підкреслював, що особлива задушевність,
щирість музики Веделя завжди підкупляла слухачів, справляючи велике
враження. " І це цілком зрозуміло", -пояснює він. Вогонь запалюється тільки від
вогню і щире живе почуття зввжди знаходить відгук у душах людей".
(Демонструється слайд)
Читець:

... Одна зоря лиш спалахне,
А інша довго в небі;
І щось тривожить знов мене,
Відгонить сни вишневі.
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Сповза задума по лицю,
Як дві сльози поволі,
Бо вірю я в легенду цю,
Про зорі і про долі.
(В. Крищенко).
Ведучий І. На початку XIX століття на небосхилі українського музичного
мистецтва зійшла ще одна зірка, яка запалала самобутньо, яскраво. Ім'я цієї зірки
– Дмитро Степанович Бортнянський. (демонструється слайд) Ще в дитячому віці
привернув увагу фахівців винятковими музичними здібностями і прекрасним
голосом.
Ведучий ІІ. Початкову освіту здобув у Глухівській співацькій школі, потім доля
простелилася до Петербурга. Обдарований хлопчик виконував складні
відповідальні ролі в придворних оперних спектаклях. Потім була дорога на захід,
до Італії. Там пробув він близько 10 років і став видатним композитором автором опер " Креонт", " Алкід", "Квінт Фабій".
Ведучий І. Після повернення до Петербургу, його зараховано до двору великого
князя Павла Петровича. Основою творчої діяльності Д. Бортнянського є духовна
музика. Його багаточисельні твори богослужбового характеру дістали офіційне
визнання в якості зразкових і визначили стиль церковного співу до середини XIX
століття. (Звучить “Концерт №15” Д. Бортнянського).
Читець: Ця музика не тисне, не трясе –
Вона співає в серце голосами
Бере на крила ніжності й несе
Під банею, що висне небесами;
Тебе тримає – вниз не опуска,
Бо вся вона натхненна висотою…
… Музика така в людину входить, І стає святою.
Ведучий ІІ. Особливий інтерес до музики Бортнянського протягом XIX cтоліття
проявляли митці західноукраїнських земель. М.Вербицький називав його
“українським Моцартом”, семінаристи духовних семінарій із захопленням
співали хорові твори Бортнянського, вважаючи його національним
композитором.
27 вересня 1825 року Дмитро Бортнянський помер. На той час поширювалися
чутки про те, що композитор “заснув навіки під звуки свого концерту” “Всякую
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прискорбно єси душа моя”. (Звучить фрагмент концерту “Всякую прискорбно
єси…”)
Ведучий І. “Життя – як думка…” 32 роки було Максиму Березовському, коли
його не стаоло і рівно стільки ж – Артемію Веделю, коли зачинили його у
божевільню, апоплектичний удар вирвав з життя Д.Бортнянського.
Вчитель музичного мистецтва. Їх немає з нами, але це неможливо сказати про
їхню чудову музику, яка і сьогодні, через два століття, знаходить шлях до людей,
звучить, як в храмах, так і в концертних залах, даруючи людям силу та
натхнення.
…Народна память їх ніколи не забуде,
І доки житиме народ,
Їх світлий образ сонцем буде.
І в день весни, і в ніч незгод.
Радіймо ж ми, сучасники щасливі,
Що ми родились в ці роки,
Що ми рвемо на рідній ниві
На чола вславлені вінки.
(О.Олесь)
Ми вдячні Вам за те, що сьогодні ви були з нами у нашій вітальні.
Дякуємо Вам за увагу.
До зустрічі.
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Маестро української пісні.
Музична вітальня для учнів 8-9 класів.
Мета: виховувати естетичний смак, любов до мистецтва, бажання слухати
високохудожні твори, розуміти мову музики.
Святково прибраний зал. На сцені портрет В.Івасюка, на полицях книжкова
виставка, газетний матеріал.
Обладнання: телевізор, ноутбук, магнітофон, фортепіано.
Звучить пісня "Лиш раз цвіте любов" сл. Б.Стельмаха, муз. В.Івасюка, у
виконанні О.Пономарьова.
Вчитель музичного мистецтва. Добрий день всім. Сьогодні 01 жовтня
увесь світ відзначає Міжнародний день музики. Музика — це міжнародна мова,
що зрозуміла всім. Вона може підбадьорити, підняти настрій, налаштувати на
робочий лад, допомогти розслабитися, подумати. А люди, які з набору нот
створюють справжні музичні шедеври, — і зовсім всемогутні. Складно уявити,
як з окремих звуків з’являються мелодії, здатні розтопити навіть найчерствішу
душу. Про таких, як композитор Володимир Івасюк, кажуть: вони грішні
першородним гріхом таланту. І це стало першою "виною" митця перед суспільством,
в якому він виростав і творив. Чи точніше - перед тими, хто накидав тоталітарний
зашморг на шию того суспільства, на шию кожного з нас. Але де пристосуванецьмалорос і не запримітить на власній шиї підневільної шлеї, мало того - сплутає її з
німбом, там геній не змовчить. Як не змовчав Василь Стус, Григір Тютюнник,
Сергій Параджанов, Опанас Заливка, Іван Миколайчук.
Та крім гріха таланту вони мали ще один "гріх" перед системою, яка нівелювала,
ламала, нищила будь-яку особистість - усі вони творили обличчя української
культури. Культури високого духовного пориву, європейського маєстату, культури, яка
може зробити честь будь-якій цивілізованій нації. Своєю геніальною творчістю
вони підіймали національний дух нашого народу, спростували гонорово-невіглаські
твердження про його меншовартість.
Ведучий І. Так, Володимир Івасюк, зоря таланту якого зійшла на співучій
Буковині, не підписував листи-протести проти утисків української інтелігенції, не
належав до Гельсінської спілки, не друкував своїх творів на сторінках самвидаву... Але в
той час, коли масово закривалися українські школи, коли наша прабатьківська мова
нахабно витіснялася "великодержавниками" та їхніми холуями з вузів і наукових
установ, зі службових кабінетів, Івасюкову "Червону руту" співали по всій червоній
імперії, від Балтики до Камчатки. Тоді, коли тисячі, мільйони малоросів (бо українці
завжди залишалися українцями!) зрікалися материнського слова, Центральне
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телебачення в Москві транслює пісні українського композитора - і вони стають
кращими піснями року.
Вокальний ансамбль дівчат виконує "Водограй". Слова та музика В.Івасюка
Ведучий II. Про Володимира Івасюка справедливо говорять, що він дав крила
українській естрадній пісні, вивів її з провінційних закамарків на світові обрії,
врятував її мистецьку гідність. Так, то був талант, то була особистість. Але
Івасюкова пісня не з'явилася на порожньому місці, на попелищі. Вона виплекана
глибокими традиціями української національної культури, дух якої завжди витав і
витає у родині Івасюків. Музика Миколи Лисенка і Сидора Воробкевича,
творчість Івана Гнатюка і Євгена Маланюка - ось ті духовні джерела, з яких
буковинський Орфей брав силу і міць для реалізації свого таланту. А освячував
його живою водою народної пісні, народного мелосу.
Звучить пісня "Нестримна течія" сл. Стельмаха, муз.Івасюка, у виконанні
Анни - гімназистки 10 класу.
Ведучий І. Заздрісники не давали спокою композитору, як і кожному Майстрові.
Вже після його першого тріумфу, коли повсюди зазвучали "Червона рута",
"Водограй", "Я піду в далекі гори", члени Чернівецького обласного об'єднання
самодіяльних колективів, буквально засипали редакцію радіо й телебачення, що,
мовляв, часто передають твори "студента-медика Івасюка", а їхні творіння ніхто
не чує. Не обходилося без заздрості й пізніше, вже з боку відомих композиторів.
Ведучий II. Різне говорили заздрісники про В.Івасюка: і те, що копіює народні
мелодії, і що тексти пісень написані не ним, а його батьком-письменником. Але
під час зйомок документального відеофільму "Володимир Івасюк. Смерть і
життя" Михайло Григорович - батько композитора - показав вицвілий від часу
звичайний учнівський зошит, списаний акуратним почерком. То Володин
почерк, то різні текстові варіанти "Червоної рути". Митець годинами, днями
шукав потрібний образ, оту єдину пісенну інтонацію, яка згодом так вдячно, так
приязно обізветься в душі нашого народу і полетить у світ широкий розлого й
щиро, як майовий вітер у полонину, як теплий дощ на молоду озимину.
Звучить пісня "Я піду в далекі гори..." муз.В.Івасюка у виконанні гурту "Елегія"
Вчитель. Несподівана смерть В.Івасюка - то суцільна загадка. Усі, хто добре знав
композитора, хто часто з ним спілкувався, не вірять, що він міг накласти на себе
руки.
Ні, не міг він цього зробити з собою. Ось відома ворожка з Буковини, Варсалька, коли
знімався відеофільм про Івасюка, кинула карти і сказала: "Цього чоловіка, себто
композитора, вбили. А про всі подробиці трагедії знає одна жінка. Та вона сильно
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залякана і боїться відкрити страшну таємницю. І все ж таки з часом скине з себе пута
страху і заговорить".
Друзі і знайомі покійного переконані, що Івасюка закатували, а згодом перевезли
тіло мертвого в ліс, в заборонену зону, куди він перед тим ніколи не ходив, і там його
повісили. В районі Брюховичів є санаторій для працівників КГБ. Біля покійного лежали
гроші під деревом, що саме свідчить про те, що це не могла бути робота злочинних
грабіжників. Саме тіло покійного композитора було брутально побите, з виколеними
очима, поломаними пальцями, з глибокими ранами на грудях, у які були встромлені
гілки калини. Хоч можна припускати, що брутальність цього вбивства була продумана
КГБ на те, щоби залякати національно свідому частину населення, цей підлий злочин
викликав зворотний ефект. Вістка про замордування В.Івасюка блискавкою облетіла
цілу Україну. Сам похорон композитора, що відбувся 22 травня перетворився у масову
демонстрацію, в якій взяло участь понад 10 тисяч людей.
Ведучий І. Народ ховав свого співця, який чесно і віддано служив йому.
Протягом 12 років він піднімав нашу гордість за свою мову, поезію, музику,
відкидаючи зневажливе поняття "хохлацтва" та "хуторянства". Адже ми - великий
народ з високими традиціями, культурою, мистецтвом. Його внесок - понад сто пісень,
які чекають своїх виконавців, твори для камерного оркестру, а всі партитури для
естрадно-симфонічного оркестру, писані ним самим, музика до вистав "Прапороносці"
та "Мезозойська історія". Лауреатство на конкурсах "Пісня-71", "Пісня-72", 1974р. вперше українська пісня на фестивалі у Сопоті; Сопот-77; 1978р. - лауреат-дипломант
всесоюзного конкурсу композиторів у Москві. Чисельні платівки, репертуар, яким
користувалися десятки ВІА, фільми.
Ведучий II. Чому і кому так хочеться подавати його як автора однієї пісні, що
загинув за невідомих обставин, здобувши на тому собі незаслужену популярність?
Якщо по великому рахунку і чесно, то і одна поезія у цивілізованій країні, народу з
почуттям власної гідності та гордості за свою власну культуру - це надбання.
Якось, повернувшсь із Москви, композитор у розмові з батьком -Михайлом
Григоровичем сказав: "Мені здається, що Арно Бабаджанян весь час переслідує страх
перед сірістю й неоригінальністю. Цей благородний страх з"являється і в мене, як тільки
сідаю за інструмент".
Звучить пісня "Капелюх", муз. Івасюка у виконанні "Піккардійської терції"
Ведучий І. Прикро, що багатьом сучасним музичним ремісникам якраз і бракує
цього "благородного страху", який вивів композитора на мистецький Олімп, назавжди
поєднав Маестро української пісні з українським народом.
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Кажуть, що композитор любив повторювати: "У мистецтві, якщо здивуєш переможеш". Він здивував нас усіх своєю джерельно-пречистою піснею, він повертав
нам у своїх мелодіях Україну, її животворні обереги.
Ведучий II. Володимир Івасюк вчився у медичному інституті, але не займався
лікарняною практикою, хоч мав диплом лікаря. Та він зробив більше. Він став
цілителем наших душ, коли крига безпам"ятства страшним струпом почала вкривати
наш поневолений народ.
Він ломав цю кригу своїми піснями, які можна порівняти хіба що з йорданською
свяченою водою.
Він освідчувався в любові до своєї землі, до рідного народу, до матеріУкраїни.
І нам цю любов заповів.
Вчитель музичного мистецтва. Музика Володимира Івасюка не підвладна
часу, вона завжди з нами, і надалі буде символом і стимулом усього того доброго і
талановитого, що з'являтиметься на пісенній естраді. Свідченням цього є •
Міжнародний конкурс молодих виконавців української естрадної пісні імені
Володимира Івасюка.
10 грудня 1992 року у м. Києві відбулася прем"єра фільму "Володимир Івасюк" (автори
сценарію М.Івасюк, Т.Уягурян, реж. О.Балагура), а також вийшла в світ книга київського
журналіста І.Лепши, присвячена життєвому і творчому шляху композитора.
Свого часу І.Франко найвище цінував пісню, яка стала народною. У Володимира
Івасюка не одна вже стала саме такою. Пісні його -національне багатство. Хай
водограй його таланту очищає нас від буденної суєти.
Усі присутні виконують "Червону руту" сл.і муз. В.Івасюка.
Вчитель. Ми дякуємо всім за увагу і запрошуємо до співпраці.
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Чарівна Соломія.
Літературно-музична вітальня до річниці з дня народження
співачки С. Крушельницької для учнів 9-11 класів.
Мета: Виховувати у гімназистів любов до прекрасного, сприяти формуванню
естетичного смаку, розкривати красу й багатогранність музичного мистецтва,
розвивати інтерес до культурної спадщини нашого народу.
Святково прикрашена зала. На столику ведучих вишитий рушник, ваза з
гілочкою калини, осінні квіти. На книжковій виставці розкладка з фотографіями,
матеріали з музею співачки, художня література про Соломію Крушельницьку.
Ведучий І. Серед найбільших співаків кінця 19-1 пол. 20 століття Соломія
Крушельницька була символом досконалості і неперевершеності. її незрівняної
краси лірико-драматичне сопрано - рідкісне явище в світовому оперному мистецтві.
Послухайте арію Чіо-Чіо-Сан з однойменної опери Д. Пуччіні у виконанні співачки
(запис 1910 року).
Ведучий II. Народилася Соломія Крушельницька 23 вересня 1972 року в селі
Білявинцях Бучацького повітку на Тернопільщині, над мальовничою річкою
Стрипою, серед свіжості навколишніх гаїв і лісів.
"В Білявинцях над Стрипою
Під золотою липою
Схиливсь до плоту глід.
Десь там моя стежина є,
Десь там моя калина є
-Дитинства перший слід".
Володимир Вихрущ, поема "Соломія"
Ведучий І. Батько Соломії - український священник і хоровий диригент Амвросій
Васильович Крушельницький, мати співачки -Теодора Григорівна, була донькою
священника і письменника Савчинського.
(Учні переглядають перший слайд - батьки Соломії)
Доля священника Амвросія Крушельницького складалася так, що за своє життя він з
1868 року шість разів міняв місце парафії. У 1874-1875р.р. сім"я Крушельницьких
жила в передгір"ї Східних Бескидів - у селі Тисові Болехівського деканату, де й
сьогодні збереглася стара церква, в котрій маленька Соломія слухала з сестрами
урочистий спів релігійних хоралів. Тоді в Тисові спалахнула пошесть холери, яка
звалила з ніг і Соломійку.
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Ведучий II. Про цю подію Одарка Бандрівська розповідає напівлегенду, котра
довго жила в родині Крушельницьких, а учасники драматичного гуртка
покажуть її. Прийшло горе в хату Крушельницьких. Маленька Соломія захворіла
на холеру.
■ Що нам діяти? - голосила в розпуці мати.
■ В тих краях, - заспокоював дружину Амвросій, - вже була колись холера, то
хтось із стареньких людей міг би порадити, як врятувати дівчину.
■ Підіть-но, отче, лишень до старенької цілительки Марини, що живе під лісом на
Корчунку. Може вона дасть пораду?
Застав Амвросій Марину, а вона заговорила:
■ Йдіть, отче, у гори. Отак просто йдіть, йдіть дорогою з села на
полуднє. Лісом, лісом, аж побачите хату лісовика, потім підете
направо до високого дуба і знайдете під скалою чисте джерело.
Принесіть з того джерела води, і давайте доньці багато пити. Та вода є
цілюща, бо спливає до джерела з глибин гірських і вбирає в себе соки
коренів деревини, трав і квітів.
Ведучий II. Сів отець Амвросій на коня і поїхав в гори. Шукав довго джерело, та
не знаходив, вже думав ні з чим повертати додому. Коли ж побачив у лісі оленя,
який повільно пробирався поміж кущами. Майнула думка: олень йде до води, до
лісового джерела. Пішов непомітно за ним і надибав джерело під скалою. Припав
він до води і наче святі сили ввійшли в його єство. Набрав води і попрямував до
коня. Тут зозуля закувала.
■ Зозуленько, пташечко! Закуй моїй Соломійці на щастя-долю!
■ Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! ~ пролинуло лісом.
■ Буде жити моя Соломійка, бо так весело і багато разів зозуля закувала, - радів
батько.
Ведучий І. Привіз Крушельницький цілющу воду. За порадою Марини поставив
ліжко з хворою донькою у саду, на свіжому повітрі. Зміцніла Соломійка від тої
води і стала на ноги, перемогла жахливу хворобу.
Ведучий II. Мати Соломії завжди згадувала, що то рідна земля-матінка
врятувала тоді її донечку цілющою водою і передала дівчині свою силу, красу і
чарівний голос. А батько Амвросій прижартовував:
■ Пила донька чисту воду з щедрих джерел свого народу, тому й до
слави такої дійшла.
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Ведучий І. В кінці 1878 року батько Соломії одержав парафію в Білій, коло
Тернополя. Про цей час сестра Соломії Олена Охримович згадує:
"Ми жили в стодолі, бо хата була стара і обшарпана і потребувала великого
ремонту. На подвір"ї у нас завжди було зелено, гарно. Перед ґанком - клумба,
чарівний квітник, а зі сходу - великий садок".
(На екрані - слайд "Сім"я біля хати")
Соломія вчилася дома, приватно. "Батько почав учити нас читати ноти, співати
на голоси... Ми вже співали цілу низку подільських народних пісень і галицьких
романсів, твори Шуберта, Мендельсона, Глінки та багато інших творів... Згодом
ми влаштовували домашні концерти для гостей, виступали в народних строях.
Всі ми також співали в сільському хорі, організованому батьком. Дуже часто
Соломія заступала батька і диригувала хором сама".
(Прослуховування української народної пісні "Ой летіли білі гуси", 1913р.)
Ведучий II. Першою вчителькою юної Соломії з хоралу і гри на фортепіано була
Євгенія Барвінська, дружина професора Тернопільської учительської семінарії
Олександра Барвінського. Барвінські були частими гостями у Білій, були
хресними батьками брата Соломії Володимира. Саме в колі цих друзів відбулися
поважні розмови про музичне навчання Соломії. В 1886-1890р.р. Соломія
навчається у Тернопільській музичній школі товариства "Приятелів музики". З 1
вересня 1891 року С.Крушельницька розпочала навчання на вокальному
факультеті Львівської консерваторії Галицького музичного товариства. Ведучий
І. Крушельницька прийшла до консерваторії із значною підготовкою. Мала добрі
знання з теорії музики і музичної літератури, практичні навики з вокалу і гри на
фортепіано, культуру артистизму з попередніх концертних виступів. її батько
добре володів італійською і німецькою мовами, свої знання він передавав
доньці.
(Перегляд слайдів "Перші виступи", "Студентка консерваторії"")
Ведучий II. Навчання у консерваторії було успішним. У консерваторському
дипломі написано: "Цей диплом отримує панна Соломія Крушельницька як
свідоцтво мистецької освіти, здобутою взірцевою старанністю і надзвичайними
успіхами, особливо на публічному концерті 24 червня 1893 року, за які була
відзначена срібною медаллю..." Дирекція консерваторії відзначила здібності
молодої співачки: "Має всі дані, щоб стати окрасою першорядної сцени".
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(Прослуховування твору Е.Гріга "Пісня Сольвейг" італійською мовою у
виконанні С.Крушельницької )
Ведучий І. З першого року навчання в консерваторії Соломія стала солісткою
українського хору Львівського "Бояна", в концертах якого співала аж до 1914 року.
Восени 1893 року Крушельницька виїхала до Італії. У Мілані вона вдосконалює
свій голос у знаменитого професора Фаусти Креспі, а акторську майстерність - у
професора Конті.
У 1895-1989 рр. Соломія гастролювала у Львові, Кракові, в італійських
містах, на півдні Франції. Під час гастролей вона знайомиться з письменниками
М.Павликом, І.Франком, В.Стефаником, М.Кропивницьким.
Ведучий II. Під час гастролей співачки в 1897 році в столиці Чілі Сантьяго на знак
безмежної поваги до великого таланту у театрі після вистави випустили білих голубів.
Це був зеніт світового визнання слави української співачки.
Вирує натовп. Білий голуб
сидить у неї на долоні.
Чілійці дякують за голос
русинці - русій примадонні.
Схилила голову в поклоні!
Не бачило таких прощань іще Сантьяго.
Володимир Лучук
Ведучий І. П"ять сезонів (1898-1902р.р.) Крушельницька - примадонна Варшавської
опери. У листопаді 1899 року дирекція Варшавської опери примусила Соломію взяти
участь у концерті для родини російського царя у маєтку Скарневічах біля Варшави.
Горда українка в знак протесту проти царського свавілля на Україні заспівала тужливу
народну баладу "Ой попід гай зелененький брала вдова лен дрібненький".
Ведучий II. Ось як описує цю подію Дмитро Павличко у вірші "Концерт у
царя":
"У царські позолочені покої
Зайшла спокійна, горда і смутна,
А серце билося в несупокої.
Співати будеш катові Росії
В його тяжких палатах, що стоять
На костях рідних предків, Соломіє!
53

Але йому ти мусиш нагадать,
Що не померла українська мова,
Засуджена до шибениць-розп"ять!
Лунала пісня. Плакала діброва.
Колосся шелестіло на лані,
О кручу хвиля хлюпала дніпрова.
Ішли селом дівчата голосні,
Подільський гай озвався солов"їно
До сонця, що вставало вдалині.
Немов серпанок, звуки піаніно
Зникали в сяйві голосу.
Дочка Твоя співала-мстила, Україно!
Цар дихав, як здихаюча потвора,
А Соломії усмішка в ту мить
Була, як спис, промовиста й сувора:
Тієї пісні-мови не убить".
Ведучий І. Дальші гастрольні виступи Крушельницької відбулися у Франції,
Чілі, Бразилії, Аргентині, Португалії, Іспанії, Італії. Відгуки про її гастролі були
однозначні: "Соломія Крушельницька, безперечно, є однією з найбільших
артисток сучасної доби". У римському театрі "Костанца" артистці піднесли
чотирнадцять кошиків з квітами, а хтось кинув до її ніг троянду.
Читець. "А зал відгукнувся нестримно і лунко, до ніг Крушельницької впала з
балкона,-прекрасним і щирим душевним дарунком злетіла до неї троянда
червона. Та квітка пахуча, незаймано-чиста, -як вдячності символ за спів
солов"їний, безмірне захоплення вічного міста -в вінок тріумфальний дочки
України". Анатолій Попов.
Ведучий II. Про незвичайні успіхи Соломії італійська газета писала: "їй були
добре відомі всі жіночі партії опер Вагнера, але вона надала перевагу Ізольді, що
стала її другою натурою. Потім її спокусила Лорелея - сирена створена мріями
Гейне, на роль якої Тосканіні ще й досі не знайшов виконавиці, яка могла б
зрівнятись з Крушельницькою". Після того, як 1904 року співачка дає нове життя
героїні опери Пуччіні "Мадам Батерфляй", автор опери не міг втримати сліз
хвилювання і вдячності.
(Перегляд слайдів "Різні сценічні образи").
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О мама мія, мама мія! Рида,
сміється Соломія,-Італія
наслухалась чимало, Однак такого
ще не знала.
Бентежно, щемно голос лився,
-Сказав Пуччіні, як вклонився,
-- Із вами ожила моя "Богема"...
Весь світ завмер... О Соломеа!
Любов Васильчук
Ведучий І. Востаннє, в 1915-1920р.р. нею любувалися глядачі в театрах Італії,
Монако, Португалії. У 1920р. Соломія Крушельницька залишила оперну сцену,
пізніше виступала як камерна співачка з такими ж тріумфами, як і на оперній
сцені.
Де б не була Соломія, вона завжди мріяла про Україну. "Мені радісно, писала вона М.Павлику, - вертати в свої сторони з-за багато причин. Перше
всього зобачуся з своїми людьми, а також, будучи у Львові, щось дасться
зробити і для української музики".
"Вона ішла, і генії схилялись,
її монархи ждали і країни,
Від оплесків гучних міста здригались,
Але душа жадала України.
Квітками шлях встеляли їй столиці,
За світ краси, за пісню солов"їну,
-А їй напитися б із рідної криниці,
А їй побачить рідну Україну".
Олесь Дорінченко
(Перегляд слайду "Крушельницька в Україні")
Ведучий II. У 1928 році Соломія провела турне по Галичині, а влітку 1932 року
приїхала з Італії до рідного краю. Гостювала у сестер, давала концерти у Львові і
Станіславі.
"Святись твоє імення, Соломіє,
За те, що ти вернулась з чужини,
Що вічна пам"ять мармуром біліє,Про неї шепчуть з вітром ясени.
"І чути спів твій, батькова надіє,
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Мов ангельські відлуння з вишини,
Та бачить світ, як сяє, пломеніє,
Твоя ясна зоря з Галичини".
Левко Крупа
(Прослуховування української народної пісні "Через сад-виноград")
Ведучий І. Восени 1939 року С.Крушельницька повернулася назавжди до
рідного Львова, де в 1945-1952р.р. працювала професором вокалу у Львівській
консерваторії ім. М.Лисенка. У 1951 році їй було присвоєно звання заслуженого
діяча мистецтв України.
"У консерваторії іде урок...
У її косах срібляста сивина.
Це вона тепер професор-жінка, Соломія,
славна українка".
Володимир Вихрущ
Серце великої української співачки перестало битися 15 листопада 1952
року.
"Затихла пісня солов"їна
У невимовності гіркій.
Прийшла до неї Україна,
Прийшла, щоби вклонитись їй.
Прийшли берізки і тополі,
І білоцвітна заметіль,
Лиш буйний вітер в чистім полі
Ридав, затамувавши біль.
На рідної Вітчизни лоні,
Під неба зоряним вікном,
У Личаківськім пантеоні
Вона тут поруч із Франком".
Володимир Вихрущ
(Перегляд слайду "Останній дар співачці").
Ведучий II. На могилі співачки споруджено пам"ятник "Співучий Орфей", що
продовжує її чарівний спів.
Вчитель. Наша команда однодумців дякує Вам за увагу і запрошує всіх до
співпраці.
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Ф.ШОПЕН – поет фортепіано.
Урок-мадрівка для учнів 7 класів
Мета: ознайомити учнів із життєвим та творчим шляхом композитора.
Завдання:
навчальна: розширити уявлення учнів про особливості жанрів прелюдії,
полонезу, мазурки, вальсу та етюду; створити образ композитора Ф.Шопена з
опорою на прослухані твори;
розвиваюча: розвивати музичне мислення; навички активного сприймання
музичного твору, музичні здібності, вдосконалювати художнє виконання пісні;
розвивати музичну фантазію, творчу уяву;
виховна: формувати потребу сприймати та виконувати високохудожні музичні
твори, виховувати в учнів інтерес до класичної музики.
Музичний матеріал: Ф.Шопен полонез №1, прелюдія до-мінор, вальс до-дієз
мінор, мазурка № 5, етюд № 12 „Революційний”.
Відео матеріал: фрагменти концерту, присвяченого пам’яті Ф.Шопена.
Ілюстративний та дидактичний матеріал: дидактичні картки, картки з текстом і
нотами пісні, портрет композитора, наочність.
Використана література: Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі:
Метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,2003, Брошкевич Е. Образ
любові. - К.: Муз. Україна, 1979; Дубецький К. Майстри п’яти ліній. – К.:
Веселка,1973; Івашкевич Я. Шопен. – К.: Муз. Україна, 1989; М Рильський
„Шопен”.
Технічне обладнання: фортепіано, телевізор, відеомагнітофон, магнітофон,
касети, диски.
„Зніміть капелюхи, перед вами - геній!”
Р. Шуман.
Звучить полонез Ф.Шопена.
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Вчитель: Музика одна з прекрасних естетичних цінностей людства. Вона
сприяє гармонізації нашого загального світовідчування, виступає інструментом
самовираження і натхнення, служить джерелом найкращих почуттів та емоцій.
Музика — це міжнародна мова, що зрозуміла всім. Вона може підбадьорити,
підняти настрій, налаштувати на робочий лад, допомогти розслабитися,
подумати, вона може все…
Сьогодні 01 жовтня 2020 р. увесь світ відзначає Міжнародний день музики –
свято, яке об’єднує всіх, хто любить цей надзвичайний вид мистецтва і
присвятив йому своє життя, тих, хто пише музику і дарує її людям, хто виховує
юних музикантів або просто слухає, отримуючи велику насолоду від її звуків.
Складно уявити, як з окремих звуків з’являються мелодії, здатні розтопити
навіть найчерствішу душу.
Вчитель: Музика, яка щойно прозвучала перенесла нас у ХІХ сторіччя. Вона
належить композитору, який є національною гордістю сусідньої держави. Як ви
думаєте, якому композитору буде присвячена наша зустріч і в яку країну ми
помандруємо?
Учні: Це музика польського композитора Ф.Шопена... Мандрувати ми будемо в
сусідню Польщу...
Вчитель: Дійсно, сьогодні ми з вами більше познайомимося з творчістю цього
митця, поповнимо свої знання про життєвий та творчий шлях музиканта, більше
дізнаємося про жанри, в яких працювала ця людина. (Вчитель відкриває на
дошці портрет Ф.Шопена, намальоване фортепіано, слово – „поет” та
епіграф уроку). Отже, тема нашої музичної зустічі звучить: „ШОПЕН – поет
фортепіано”, а епіграфом будуть слова Р.Шумана про композитора.
Для того, щоб відкрити для себе атмосферу, в якій жив та творив Ф.Шопен, я
пропоную вам об’єднатися в команди.
Перша команда „психологів”, які прекрасно розбираються в душевному стані
людини, а тому будуть аналізувати почуття, виражені в музичних творах;
Друга команда „музикознавців”, які вміють аналізувати і характеризувати
виконавців, жанр та будову прослуханих творів;
Третя команда „художників”, які зможуть представити живописні образи до
прослуханої музики..
3. Бесіда про життєвий та творчий шлях композитора із прослуховуванням
музичних творів.
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Вчитель: А починаємо знайомство із прелюдії – це а) невеликий вступ перед
основним викладом музичного твору – фуги чи сюїти; б) невелика
інструментальна п’єса. (Учні записують визначення в словники)
Ми, уважно слухаючи прелюдію Ф.Шопена, виконуємо такі завдання: команда
„психологів” з’ясовує почуття, емоційний стан композитора, команда
„художників” уявно або на папері малює те, що вони відчули під час
прослуховування твору, а „музикознавці” повинні довести національність
форми.
Наші команди зосереджують свою увагу на виконання завдань під час слухання
прелюдії до-мінор. (Учитель на фортепіано виконує прелюдію, після чого збирає
у команд інформацію).
„Психологи”: ця музика передавала почуття тривоги, суму, трагізму.
Відчувалося, що людина переживає горе, біду, нещастя. Цей твір нагадував
ридання, які переходили в тихий плач.
„Художники”: вродлива дівчина стоїть на сцені і співає дуже сумну пісню про
своє нещасливе кохання... поема про зрізані квіти... сум матері, яка чекає сина з
війни...
„Музикознавці”: протягом восьми років композитор написав 24 прелюдії.
Фахівці визнавали, що прелюдії Шопена – це немовби розсипаний букет
різноманітних квітів, укладених в єдине ціле мистецькою рукою композитора.
Вчитель: дякую командам, а „художників” я прошу оформити дошку.
(„Художники” на дошці прикріплюють табличку з написом – прелюдія).
Вчитель: Пригадаємо, що ми вже знаємо про цього композитора і запросимо
до слова команду „музикознавців”.
(Бесіда у формі «Світської розмови»: учні в парах аналізують музичний стиль
композитора, засоби виразності, національну належність музики, зв’язки твору,
його образності з життям).
Вчит.: Чи знаєте ви , що Ф.Шопен жив і творив в період романтизму - в першій
половині XIX століття, улюбленим інструментом композитора було фортепіано і
тому більшість його творів написана саме для цього інструменту.
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Ф.Шопен був дуже обдарованою особистістю: писав вірші та п’єси, гарно
малював, ще в ранньому дитинстві часто грав власні полонези і мазурки,
імпровізуючи в стилі народної музики, а в 12-ти річному віці був визнаний.
кращим піаністом Варшави.
Батько Шопена тримав пансіон для багатих дітей, яких навчав французької
мови і гарних манер. Один із хлопчиків, що жив інколи в пансіоні Шопенів,
розповідав пізніше, що щораз, коли в інтернаті починався шум, то тиша
відновлювалася, лише тільки Фрідерік сідав за фортепіано. Один раз, коли
сварка досягла загрозливих розмірів, Шопен запросив усіх у музичний зал,
обіцяючи, що він зімпровізує на фортепіано історію з фантастичними пригодами.
Зібравши дітей навколо інструмента, маленький піаніст погасив світло, розповів
їм історію про велику дорогу, про розбійників і жахливі пригоди, а потім сів за
фортепіано і переніс усе це на музику. Діти слухали, як зачаровані, шум у
пансіоні змовк.
Шопен був людиною скромною, він не вважав себе генієм, і щораз, чуючи, як
його хвалять і звеличують, вважав, що його шанувальники сильно
перебільшують. Йому подобалося грати в оточенні друзів, у салонах, коли на
Париж опускалася ніч, і він мріяв про свою покинуту батьківщину, про дитинство,
проведене у Варшаві.
Вчитель: Отже, пригадаємо музику, яка розпочала нашу зустріч... Це невелика
п’єса для фортепіано, в основі якої лежить народний польський танець...
Можливо хтось може назвати?
Учні: Можливо...
Вчитель: Цей польський танець містить ознаки танцювальності і маршовості,
тому що виконувався на балах, урочистостях як хода з танцювальними рухами.
Саме твір цього жанру був першим твором, який написав маленький Шопен. В
Парижі цей танець називали „польський”?
Учні: Це – полонез.
Учні записують в словнички-довіднички:
Полонез – це старовинний польський тридольний бальний танець урочистого
характеру, яким відкривались танцювальні вечори та бали
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(„Художники” на дошці прикріплюють табличку з написом –полонез).
Вчитель: Прослуховуючи його полонези, мазурки та вальси, можна уявно
переміститися на батьківщину композитора – настільки вони національні за
формою і змістом.(слухання мазурки №5.)
Прослухавши музику, представники команд демонструють результати своєї
роботи:
„Психологи”: ця музика розповідає нам про любов та повагу композитора до
рідної землі, польського народу, про його патріотичні почуття.
„Художники”: Мазурка – це ніби картинка з сільського життя, в якому горе і
радість ніби змагаються один з одним... ми ніби переносимося в польське село з
його прекрасною природою та чудовими людьми, де сонячне світло, де чисте
повітря, яке аж п’янить, де шелест дерев, спів птахів і дзижчання комах, зовсім
інший світ...
„Музикознавці”: мазурки Шопена є ліричними, а деколи драматичними
поемами, при цьому залишаються народним танцем. За своє життя композитор
написав 52 мазурки. Цікаво, що останнім твором Шопена, створеним - як завжди
- з думкою про Польщу, був польський танець, мазурка, як польським танцем
був і перший полонез, написаний, коли йому було усього лише вісім років.
Вчитель: Достовірним фактом є те, що літо 1824 і 1825 років він провів у селі, де з
ранку до ночі звучала музика, до якої молодому композитору залишалося лише
прислухатися. Він склав там кілька мазурок. У сонячні літні дні, проведені там,
композитор одержав можливість познайомитися не тільки з фольклором, але і з
положенням народу, що жив в убогості і гнобленні.
Шопен у своїх мазурках „вмів збирати польові квіти, не струсивши з них ні роси,
ні найлегшого пуху. Він умів мистецтвом ідеалу перетворити їх у зірки, в
метеори, в комети, що світять цілій Європі”. (Я.Івашкевич)
Вчитель: отже, „музичні експерти” дають нам визначення, що таке мазурка, а
„художники” на дошці відкривають жанр музики – мазурку та записують ті
образи, які вони відчули в цій музиці.
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Мазурка – (в перекладі з польської означає мазовецький танець) це польський
народний танець з чітко визначеним ритмічним малюнком, різкими акцентами
на будь-яких долях такту. Темп – від помірного до швидкого, розмір - 3/4.
(„Художники” прикріплюють на дошці – мазурка).
Вчитель: нас з нетерпінням чекає ще один польський танець, прослухаємо його
у відео версії і виконаємо завдання, які були на початку уроку дані командам.
(Учні слухають вальс до-дієз мінор і результатом обговорення прослуханої
командами музики є те, що
„психологи” звернули увагу, що почуття і настрій були дуже мінливими, різні
характери були поєднані в єдине ціле, можливо було змальоване нещасливе
кохання;
„художники” побачили і відчули рух гірського струмка, пориви вільного вітру,
почуття дуже творчої людини (можливо композитор малював автопортрет);
„музикознавці” відзначили, що за жанром – це танець, а конкретніше – вальс і
Шопен написав 17 вальсів і всі вони є дуже оригінальними за формою і, що саме
у Шопена вони стали блискучими концертними творами... Стверджують, що
вальси композитор писав протягом усього життя, але довершеність та
досконалість цих творів з’явилася, коли Шопен був закоханий в Жорж Санд ...
Шопена вальс... ну хто не грав його
І хто не слухав? На чиїх устах
Не виникала усмішка примхлива,
В чиїх очах не заблищала іскра
Напівкохання чи напівжурби
Від звуків тих кокетно-своєвільних,
Сумних, як нескінченний поцілунок?..
М.Рильський.
Різнохарактерні образи, яскраву гаму почуттів та настроїв відтворює
композитор в своїх вальсах, а ми з допомогою „музикознавців” запишемо в
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словники, що таке вальс. („Художники” на дошці прикріплюють табличку з
написом – вальс).
Вальс –це парний бальний танець, який виник на основі народних танців
Австрії, Німеччини та Чехії. Музичний розмір 3/4.
Вчитель: зараз ми з’ясуємо, можливо хтось знає, що таке етюд і для чого він
існує? („музичні експерти” дають визначення, а всі його записують).
„Музикознавці”: етюд – це вправа для розвитку виконавської техніки.
Вчитель: вірно, але в період романтизму, етюди набули статусу високохудожніх
концертних п’єс. Дійсно, тільки геніальний композитор, навіть етюди писав, як
віртуозні характерні п’єси, які вимагають від виконавця неабиякої майстерності.
Ф.Шопен був піаністом-віртуозом, багато гастролював по Європі, його концерти
проходили вдало і з великим успіхом. Але де б він не був, його завжди
хвилювала доля вітчизни і рідного народу. Коли в листопаді 1830 року Фрідерік
знову збирався на гастролі, у Варшаві була дуже напружена політична ситуація, і
на прощальному вечорі друзі подарували йому срібний кубок з польською
землею, щоб Шопен легше переніс біль розлуки з батьківщиною. Ще тоді ніхто
не знав, що це було дійсно прощання...
Знайомство з етюдами Шопена було б неповним, якби ми не прослухали і не
проаналізували всесвітньо відомий твір. (Учні слухають етюд до-мінор, після чого
діляться своїми думками).
„Психологи”: перед нами сильна особистість, яка бореться за свободу своєї
держави, її незалежність, цю людину переповнюють почуття тривоги та
неспокою, розпачу і суму, але всіх вона закликає до боротьби і не втрачає надії
на краще.
„Художники”: в уяві виникали події, які відбувалися у нас під час
„помаранчевої революції”... боротьба добра і зла... шторм на океані...
„Музикознавці”: довідавшись, що Варшава захоплена іноземними військами і
повстання польських патріотів проти російського царизму потерпіло поразку, але
не маючи можливості повернутися в Польщу, Шопен написав до-мінорний етюд,
названий „революційним”, а пізніше, під враженням тієї ж звістки, написав
прелюдію „Революція”.
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Р.Шуман сказав: „Музика Шопена – це гармати в квітах”.
(„Художники” на дошці прикріплюють табличку з написом – етюд).
Вчитель: прошу всіх уважно глянути на дошку, де ми бачимо результат нашої
спільної роботи. У нас є визначені жанри творчості, образи, які створював у своїх
творах Ф.Шопен і ми можемо повністю створити образ-портрет композитора.
Отже, Ф.Шопен був...
Учні: талановитий композитор, піаніст-віртуоз, патріот, лірик, романтик, геній,
корифей світової музики, основоположник польської музичної культури...
(Учитель на дошці біля портрету вивішує вислови дітей.)
Вчитель: Ф.Шопена поховали на паризькому цвинтарі "Пер Лашез", під звуки
Жалобного маршу із сі-мажорної Сонати. І лише серце, укладене в урну, було
послано у Варшаву, де майже сторіччя зберігалося в ніші Церкви Святого Хреста.
Під час другої світової війни фашистські літаки знищили цю церкву. Збереглася
лише урна із серцем великого композитора, якого польський народ, разом із
всім освідченим людством, вважає одним з найбільших поетів фортепіано.
Спасибі вам за увагу та любов до музики.
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