
Rock Music
P R E S E N T A T I O N



Історія рок музики

�Рок-музика (анг. Rock) – узагальнена назва низки напрямів популярної
музики другої половини ХХ ст. що походять від рок-н-ролу та  ритм-енд-
блюзу. Термін Rock очевидно є скороченням від Rock'n'roll і дослівно
перекладається як «хитати(ся); трясти(ся)». Також «роком» називають
своєрідний спосіб життя деяких шанувальників рок-музики, що переріс у
субкультуру.

�Рок-музика має велику кількість напрямків: від танцювального рок-н-ролу
до металу. Зміст пісень варіюється від легкого і невимушеного до похмурого,
глибокого і філософського. Часто рок-музика протиставляється поп-музиці
(т.зв. «попсі»), хоча чіткої межі між поняттями «рок» і «поп» не існує, і
немало музичних явищ балансують на грані між ними.



Характерні риси

РОК музики

�Рок-музика зазвичай виконується рок-групою, що
складається з вокаліста, гітариста (як правило, що грає на
електрогітарі), бас-гітариста і барабанщика, іноді також
клавішника. В окремих випадках може бути присутнім також
саксофон,, акордеон та інші інструменти. Відмітні риси рок-
музики — одноманітний ритм з сильним бек-бітом, що
підтримується барабанами, та електрогітарою (часто — з
ефектом дісторшн). Сольні епізоди також виконуються на
електрогітарі.



the beatles

� Легендарний  британськийбіт-рок-гурт  «The Beatles»
із Ліверпуля у складі Джона Леннона, Пола Маккартні,
Джорджа Гаррісона та Рінго Старра започаткував новий
етап у рок-музиці.Гурт справив значний вплив на non- і
рок -музику XX століття. Саме цей гурт змінив роботу
музичних студій, розподіливши на студійні та концертні
записи, а також запровадив моду в зачісках та одязі. Але
найбільший вплив «The Beatles» був у формі та змісті
рок-музики, у багатстві жанрів, мелодизмі,
експериментаторстві в музичних формах.





�Скажіть, будь ласка вам сподобався стиль
виконаннягурту the beatles?

�А який стиль виконання їхніх пісень?
 
 

подумай і скажи



the rolling stones

�Найвідомішою групою що виникла на базі
ритм-енд-блюзу і впродовж усієї своєї
кар’єри поверталася до блюзових коренів, є
«The Rolling Stones». їхній імідж був значно
агресивнішим, ніж у «The Beatles», звучання і
проблеми, що порушувалися в піснях, також
демонстрували новий підхід до музики.





�У 60-70-х роках починають формуватися та розвиватися численні
течії року: фольк-рок, поп-рок, психоделічний рок, класичний рок,
хард- рок, прогресивний рок, глем-рок та інші.

Ряд груп, які намагалися на основі блюз-року створити «важке»
гітарне звучання, вже в другій половині 1960-х років заклали
основи напряму, який назвали хард-роком. Першим альбомом
хард-року вважається дебютна платівка групи «Led Zeppelin» 1969
p. У цій течії також працювали гурти «Black Sabbath» і «Genesis».

хард-рок



прогресивний рок

�Прогресивний рок розвинувся на межі
I960—1970-х роківвід  психоделічного року
та як результат експериментів 
 зелектронними  інструментами, джазовою
та  академічною  музикою.
  Аранжуваннякомпозицій цієї течії
включають доробки класичної, джазової,
етнічної музики і навіть авангарду.



Софт-рок

Поп-рок

�Спорідненим до цього напряму можна
вважати поп-рок 1970-х — із м’якою,
спокійною рок-музикою. Представники цього
напряму — Елтон Джон, Род Стюарт, Біллі
Джоел.

�На базі поп-року 1960- 1970-х
років виник дуже легкий («сімейний»)
вид року — софт-рок,
представлений Тіною Тернер, гуртами
«Bread», «The Carpenters» та іншими.



Узагальнення вивченого матеріалу. 

Рефлексія

�Про яку сучасну молодіжну культуру та музичний стиль йшлося сьогодні на
уроці?

�Які виконавці та групи працювали в різних напрямах рок-музики?
�У чому полягає особливість рок-музики?

�Які характерні риси цього напряму ви знаєте?
�Які сучасні  рок-гурти вам відомі?



�Послухайте улюблену музику. Чи
будуть серед неї рок-композиції?
� Намалюйте картину під назвою

«Мій рок» та презентуйте її у школі.
 

Д О М А Ш Н Є  З А В Д А Н Н Я



Thank's For Watching


