
Аудіо- та відеоматеріали  

ВСТУП 
Образи народного та професійного мистецтва 

 

Олег Курінний. Прелюдія на бандурі.  
https://cutt.ly/NXaA0vr 
 

Державний гімн України. 

https://cutt.ly/WXaDy5j 

 

«Ой у лузі червона калина» (у виконанні хору з Естонії). 
https://cutt.ly/RXaDGHf 
 
 
«Ой у лузі червона калина» (у виконанні українських зірок з роботами 
міжнародних аніматорів).  

https://cutt.ly/0XaFwFB 

 
Тарас Петриненко. «Пісня про пісню»  
https://cutt.ly/qXaFWW8 
 
 
Кавер-версія «Пісня про пісню» 
https://cutt.ly/IXaF9Ms 
 

Марія Бурмака. «Коник-сірячок».  
https://cutt.ly/gXaG24m 
 

РоНіка «Коломийка». 
https://cutt.ly/2XaHWHO 
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Валентин Сильвестров. 
«Колискова».  
https://cutt.ly/0XaKFR6 
 
 
Мирослав Скорик. «Коломийка». 
https://cutt.ly/hXaK71j 
 

 

РОЗДІЛ І. ОБРАЗИ ПРИРОДИ 
В МИСТЕЦЬКИХ ЖАНРАХ 

Образи тварин у мистецтві 

Ярослав Барнич. «Коник». 

https://cutt.ly/QXaXlUu 

 
Роберт Шуман. «Сміливий вершник».  
https://cutt.ly/eXaVmLi 
 
 
Джоаккіно Россіні. Увертюра до опери «Вільгельм Телль» (фінал). 
http://surl.li/fcfvw 
 

Каміль Сен-Санс. «Карнавал тварин». «Слон». 
https://cutt.ly/UXaCAXZ 
 

«Пес Патрон» (музика Алли Мігай, вірші Костя Гнатенка). 
 https://cutt.ly/hCV3dYu 

 

Галерея Дона Драмма. 

 http://surl.li/fcfwc 
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Лерой Андерсон. «Котячий вальс». 
https://cutt.ly/4Xa1F4U 
 
 Джоаккіно Россіні. Арія «Котячий дует». 
https://cutt.ly/iXa4jjb 
 

Зез Конфрей. «Кошеня на клавіатурі». 
https://cutt.ly/CXa49Dc 
 
 Доменіко Скарлатті. Соната соль мінор «Котяча фуга». 
https://cutt.ly/RXa7jOC 
 

Аарон Копленд. «Кіт і мишка» (гумористичне скерцо). 
https://cutt.ly/qXgjv4O 
 
Фридерик Шопен. Скерцо № 2 (фрагмент). 
 https://cutt.ly/HXgkq2S 
 
 Фридерик Шопен. Вальс ре-бемоль мажор. 
 https://cutt.ly/lXgkmaI 
 

Харальд Северуд. «Заєць і лисиця». 

https://cutt.ly/uXgkHIm 

 

«Посміхайтеся» (музика Олександра Осадчого, вірші Андрія Дмитрука). 

https://cutt.ly/1Xgk9fH 

https://cutt.ly/sXgla1r 

 
Спів птахів. 
https://cutt.ly/iXgztGR 
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Георг Гендель. Концерт д ля о ргана з о ркестром «Зозуля і соловей» 
(фрагмент). 
 https://cutt.ly/aXgzLiU 
 
Ейноюхані Раутаваара. «Концерт для птахів з оркестром» («Арктична 
пісня»). 

https://cutt.ly/rXgxaDj 

 

Відео про Анелі.  

https://cutt.ly/zXgcEtv 

 
 

Довкілля в художніх образах 

 

Антоніо Вівальді. Цикл «Пори року». «Літо. Частина 3 (“Гроза”)». 
https://cutt.ly/LXgc1dj 

 

Антоніо Вівальді. Цикл «Пори року». Концерт «Зима». 

https://cutt.ly/1XgvnfF 

 

Музика землі» (музика і вірші Анатолія Житкевича). 
https://cutt.ly/5CBwGD0 
https://cutt.ly/7CByOyB 

 

 
Відео Всеукраїнської школи онлайн «6 клас. Мистецтво. 
Пейзаж. Як відчувати природу?» 
 https://cutt.ly/RXgvH2L 
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Доменіко Скарлатті. Соната ре-мінор «Пасторальна». 

https://cutt.ly/aXgv8YB 
 

ПАСТОРАЛЬНА СИМФОНІЯ 
І ч. «Пробудження радісних відчуттів від прибуття в село». 
https://cutt.ly/eCV7vwN 
 
ІІ ч. «Сцена біля струмка». 
https://cutt.ly/VCV5UWF 
 
ІІІ ч. «Веселе зібрання сільського люду». 
https://cutt.ly/4CV6SPW 
 
IV ч. «Гроза, буря». 
https://cutt.ly/kCBtfAa 

 

Відео «Як можна друкувати картоном». 
https://cutt.ly/vXgRNy9 

 

«Що таке ноктюрн». 

http://surl.li/fcfwt 

 

Фридерик Шопен. «Ноктюрн Сі-мажор». 
https://cutt.ly/dXgYny0 
 
 
Михайло Калачевський. «Ноктюрн» (у виконанні академічного народного 
оркестру).  
https://cutt.ly/sXgY2uk 
 
Клод Дебюссі. «Місячне сяйво».  
https://cutt.ly/IXgUWMM 
https://cutt.ly/7XgUVLk 
https://cutt.ly/gXgU6ZE 
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Людвіг ван Бетховен. Соната № 14 «Місячна». Ч. 1 (фрагмент). 
https://cutt.ly/mXgIYav 
 

Місячна мелодія» (музика і вірші Катерини Комар).  

http://surl.li/fcfxh 
http://surl.li/effak 
 

«Кольорова планета» (музика і вірші Анжели Побужанської). 
https://cutt.ly/NXgNyFJ 
https://cutt.ly/2XgNSbq 

https://cutt.ly/6XgMawV 

 

Образи, що народилися під впливом музики Клода Дебюссі «Місячне сяйво». 
https://cutt.ly/oNTCxyb 

 

Вадим Гомоляка. Закарпатські ескізи. Зоря над Карпатами. 
https://cutt.ly/7XgO38T 
 
 
Клод Дебюссі. Симфонічна картина «Хмари». 
https://cutt.ly/5XgDaHs 
 
Симфонічні ескізи «Море». Ч. 3. «Діалог вітру з морем». 

https://cutt.ly/kXgHgMA 

 

 

Мистецтво у звичайних речах 

Йозеф Гайдн. Ораторія «Пори року. “Літо. Гроза”». 
https://cutt.ly/9NTAO7o 
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Людмила Шукайло. Кантата «Пори року». «Весна. Розлилися води». 

https://cutt.ly/uNTSkZB 

 

«Хай живе надія» (музика Ірини Білик, вірші Костянтина Гна- 
тенка). 

https://cutt.ly/gNTSCri 

https://cutt.ly/4NTDkB7 

https://cutt.ly/iNTDgKV 

 

Йоганн Себастьян Бах. «Кавова кантата» (фрагмент). 
 https://cutt.ly/zNTV4Fu 

 

Творчість Карла Ворнера. 
https://cutt.ly/KNTXbRG 

 

Антоніо Вівальді. Цикл «Пори року». «Літо. Частина 3 (“Гроза”)». 
https://cutt.ly/LXgc1dj 

 

Клод Дебюссі. «Місячне сяйво». 
https://cutt.ly/oNTCxyb 

 

Реклама соку.  
https://cutt.ly/6NTC7VL 

 
Сорочинський ярмарок.  
https://cutt.ly/INT8iQb 
 
Олександр Злотник. Мюзикл «Сорочинський ярмарок». 
Масова сцена «На базарі, на риночку». 
https://cutt.ly/XNTMAO7 
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Дует Гриця і Параски.  
https://cutt.ly/rNT1EAa 
 
Олексій Рябов «Сорочинський ярмарок» (перша українська оперета).  
Дует Гриця і Параски.  
https://cutt.ly/VNTXy8B 
 
«Ой я, молода, на базар ходила». 
https://cutt.ly/LNTH7FU 
https://cutt.ly/4NTHEac 
 
 
Микола Лисенко. Опера «Різдвяна ніч» (перша українська опера).  
Оксана і Вакула. 
 https://cutt.ly/ONTHqnB 
 
 Євген Станкович. Балет «Вечори на хуторі біля Диканьки».  
Вакула.  
https://cutt.ly/vNTGJ56 
 
Вакула,  цариця  Оксана. 
 https://cutt.ly/ANTGEeT 
 
 
«З Новим роком і Рождеством!» (музика та вірші Кузьми Скрябіна). 
https://cutt.ly/kNTFZ5M 
https://cutt.ly/pNTFmZD 
 

Дзідзьо. «Старий рік минає». 
 https://cutt.ly/TNTGfej 
 
 
OT VINTA. «Це Різдво». 
https://cutt.ly/GNTF5KB 
 
Гурт «ВВ». «Щедрик». 
https://cutt.ly/DNTFxX6 
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РОЗДІЛ ІІ. ОБРАЗИ ЛЮДИНИ 
В МИСТЕЦЬКИХ ЖАНРАХ 
Кожна людина – неповторна 

«Неповторність» (музика Олександра Злотника, вірші Андрія Демиденка).  
https://cutt.ly/n0dEqCw 

 
Людвіг ван Бетховен. «До Елізи» (фрагмент). 
 https://cutt.ly/C0dEzwR 
 
 
Клод Дебюссі. «Дівчина з волоссям кольору льону».    
 https://cutt.ly/s0dES4v 
 
 
Левко Колодуб. «Веселе негреня». 
http://surl.li/earpb 
 

Пісня «Пеппі Довгапанчоха» (вокальна студія «Шарм»). 
https://cutt.ly/T0dE2vM 
 
 

Руханка. Українська народна пісня «По дорозі жук, жук» (гурт «Аквамарин»). 
https://cutt.ly/40dRS0L 
 

«Намалюй» (музика і вірші Катерини Комар).   
https://cutt.ly/W0dTqhB 
https://cutt.ly/G0dTvFg 

 
М/ф «Панчінелло. Ти особливий». 

https://cutt.ly/H0dYicm 

 

Людвіг ван Бетховен. Симфонія № 5. Ч. І. 
 http://surl.li/earmk 
 
 Симфонія № 9 «Ода до радості» (фрагменти). 
 https://cutt.ly/K0dYTaM 
 
Гімн Європейського Союзу. 
 https://cutt.ly/i0dY0cO 
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Скульптор ліпить обличчя Міа Халіфи з глини.  

https://cutt.ly/R0dUTuD 

 

Фридерик Шопен. П релюдія е -moll № 4. 
 https://cutt.ly/q0dUM6v 
 

Нікколо Паганіні. Каприс № 24 ля мінор (фрагмент з кінофільму та в рок-
аранжуванні).  
https://cutt.ly/b0dIv5J 
http://surl.li/eajyr 

 
Нікколо Паганіні. «Кампанелла». 

 http://surl.li/eajzo 

 

Музичні «портрети» Олени Спіліотті та Роберта Шумана. 
Фридерик  http://surl.li/earkk 
Людвіг http://surl.li/earjf 
 
 

Роберт Шуман. Цикл «Карнавал». «Шопен». 
http://surl.li/eakaa 
http://surl.li/eakar 
 
 
«Подаруй свою усмішку» (музика і вірші Наталії Май). 
http://surl.li/effbg 

 

Музична освіта дітей композиторів. 

http://surl.li/edtyl 

 

Йоганн Себастьян Бах. «Добре темперований клавір». 
Прелюдія до мажор. 
 http://surl.li/eakbk 
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Роберт Шуман. Цикл «Дитячі сцени»: «Мрії».  
http://surl.li/eakca 
 
 «Цікава і сторія».  
http://surl.li/eakct 
 

See You Again (Charlie Puth, Wiz Khalifa). Каверверсія у виконанні дитячого 
хору One Voice. 
 http://surl.li/eakdq 
 

Створення групових фотопортретів. 
 http://surl.li/eakeg 
 

Герої міфів у мистецтві 

Дерек Фіхтер. «Фараон Рамзес ІІ». 
 http://surl.li/eakfv 
 
«Принц Єгипту». 
http://surl.li/eakkf 
 

М/ф «Мистецтво Стародавнього Єгипту» (серія «Уроки тітоньки Сови»). 
http://surl.li/efezy 
  
Йоганн Штраус. «Єгипетський марш». 
 http://surl.li/eakll 
 
 
Сіріл Скотт. «Країна лотоса». 
 http://surl.li/eaqol 
 
Пісня «Фараон» (музика Анни Олєйнікової, вірші Наталії Іванової-Ткаченко). 
 http://surl.li/efexh 

 

Єгипетський канон  
http://surl.li/fhthx 

 
Лю Веньцзінь. «Роздуми про Велику китайську стіну» для ерху з оркестром 
(фрагмент). 
 http://surl.li/eaqyr 
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Руханка. Ритмічна вправа 

https://drive.google.com/file/d/1JIzKLqwNanuSqqzGtyBhnCKz6w4wM1mG/view 

https://drive.google.com/file/d/1_UrMFGrOS4M-KttS6cKiPSBGVM4tCk_H/view 

 

Дзьо Хісаїсі. Музика з аніме-фільмів режисера Хаяо Міядзакі «Принцеса 
Маноноке». 
 http://surl.li/eakll 
 
«Мандрівний замок Хаула». 
 http://surl.li/eakme 
 

Леся Дичко. Кантата «Ода Музиці» на вірші Бориса Олійника. 
 http://surl.li/eaqrv 
 

Жуль Массне. «Елегія».  
http://surl.li/eakoc 
 
Микола Лисенко. «Елегія».  
http://surl.li/eaksj 
 
 
Вангеліс. «Елегія». 
http://surl.li/fhtig 

 

Крістоф Віллібальд Глюк. М елодія з опери «Орфей т а Евридіка» 
 http://surl.li/eaknj 
 

«Музика» (музика Юрія Рожкова, вірші Ігоря Боровика). 

http://surl.li/eaksr 
http://surl.li/eaktv 
 

Малювання сирени.  
http://surl.li/eakvl 
 

Станіслав Людкевич. Обробка української народної пісні «Гагілка».  

https://drive.google.com/file/d/1JIzKLqwNanuSqqzGtyBhnCKz6w4wM1mG/view
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http://surl.li/eakvt 
 
Go-A. «Веснянка». 
 http://surl.li/eakxe 
 
Андрана. «Веснянка» (на вибір).  
http://surl.li/eaqoy 
 
Мирослав Скорик. «Карпатська рапсодія» (фрагмент).  
http://surl.li/fhtkq 

 

Хореографічна композиція «Подоляночка».  
http://surl.li/eaqpl 
 
М/ф «Мавка. Лісова пісня» (фрагмент). 
 http://surl.li/eaqqu 
 
«Кривий танець». 
http://surl.li/effdr 

 

Міфи давніх слов’ян. Слов’янська міфологія до хрещення Київської 
Русі. Перший міф: «Сокіл-Род». 
https://cutt.ly/Z4eXDjL 

 

«Я люблю Україну». Книга антистрес-розмальовок від Олесі Вакуленко. 
http://surl.li/eaqqf 
 

Історичні образи в мистецтві 

Геннадій Сасько. Цикл «Відгомін століть». Ч. 3 «Софія Київська». 
http://surl.li/edton 
 
Валерій Кікта. Концертна симфонія «Фрески Софії Київської». Ч. 4. «Груповий 
портрет доньок Ярослава Мудрого». 
 http://surl.li/edusk 
 
Ч. 8. «Скоморохи». 

http://surl.li/eakvt
http://surl.li/eakxe
http://surl.li/fhtkq
http://surl.li/eaqpl
http://surl.li/eaqqu
http://surl.li/effdr
https://cutt.ly/Z4eXDjL
http://surl.li/eaqqf
http://surl.li/edton
http://surl.li/edusk


http://surl.li/edurk 

 

 
 
Анімація «Київська Русь: Ярослав Мудрий». 5 серія «Книга-мандрівка. 
Україна». 

http://surl.li/edtoy 

 

Середньовічні мелодії Русі-України (колісна ліра і сурма). 

 http://surl.li/edtpr 

 

«Україна – це світло!» (музика і вірші Лесі Горової). 
http://surl.li/edtqb 

 

Микола Лисенко. Увертюра до опери «Тарас Бульба». 
http://surl.li/edtqg 

 

Валерій Квасневський. Симфонія-поема «Милосердя над прірвою». Ч. 2. 
«Жертвам Голокосту». 
http://surl.li/eduql 
 
 
 Ігор Закус. Симфонічна поема «Незламні». 
http://surl.li/edunk 
 
«Засвіт встали козаченьки». 
http://surl.li/edtrd 

 
ТНМК – Історія України за 5 хвилин. 
 http://surl.li/edtry 
 

«Марки як зброя. Історія українського поштового спротиву». 
 http://surl.li/edtsd 
 

http://surl.li/edurk
http://surl.li/edtoy
http://surl.li/edtpr
http://surl.li/edtqb
http://surl.li/edtqg
http://surl.li/eduql
http://surl.li/edunk
http://surl.li/edtrd
http://surl.li/edtry
http://surl.li/edtsd


Каталог поштових марок України. 

 http://surl.li/edtsv 

 

 

Побутові сюжети в мистецтві 

Танець у виконанні Національного заслуженого академічного ансамблю танцю 
України імені Павла Вірського. 
 http://surl.li/eduej 
 

Мирослав Скорик. Народний танець. 
 http://surl.li/edubg 
 
 Йоганес Брамс. «Угорський танець № 5». 
 http://surl.li/edttr 
 
Фридерик Шопен. Полонез Ля мажор 
 http://surl.li/edtuc 
 

«Веснянка» (музика Віталія Філіпенка, вірші Анатолія Новгородського). 
http://surl.li/edtul 
http://surl.li/edtvc 
 

Майстер-клас «Рухи українського народного танцю». 
 http://surl.li/educx 
 
 
Відео Всеукраїнської школи онлайн «6 клас. Мистецтво. Побутовий жанр і 
композиція». 
 http://surl.li/fhtkq 
 

Бал з к/ф «Марія Антуанетта».  
http://surl.li/eduar 
 
Георг Фрідріх Гендель. «Музика на воді». Ч. 2. «Менует». 
http://surl.li/edtvw 
 
Йоганн Штраус. Вальс «На прекрасному голубому Дунаї». 
http://surl.li/edtwk 

http://surl.li/eduej
http://surl.li/edubg
http://surl.li/edttr
http://surl.li/edtuc
http://surl.li/edtul
http://surl.li/edtvc
http://surl.li/educx
http://surl.li/fhtkq
http://surl.li/eduar
http://surl.li/edtvw
http://surl.li/edtwk


 
 Віденський бал. 

 http://surl.li/edtww 

 
Танго. Самба. 
http://surl.li/edtxr 
 
Чемпіонат світу з латиноамериканських 
Танців. 
http://surl.li/eduac 
 

Руханка. Just Dance Kids. Танець у виконанні гурту «Kris Kross». 
http://surl.li/edtzk 
 

Відео проєкту «Справжній український побут». 
https://tydyvy.com/video/DyknLlg 
  
 

Образи людини в кіножанрах 

К/ф «Звуки музики». 
http://surl.li/fhtla 
 
К/ф «Крок уперед». 
http://surl.li/fhtqu 
 
Семен Гулак-Артемовський. Кіноопера «Запорожець за Дунаєм». 
http://surl.li/fhtzp 

 

«Звуки музики» (музика Річарда Роджерса). 

http://surl.li/fhuam 

 

«Мій друг містер Персіваль». 
https://cutt.ly/C4evJtZ 
 
«Клара і чарівний дракон».  
https://cutt.ly/S4egt1R 
 

http://surl.li/edtww
http://surl.li/edtxr
http://surl.li/eduac
http://surl.li/edtzk
https://tydyvy.com/video/DyknLlg
http://surl.li/fhtla
http://surl.li/fhtqu
http://surl.li/fhtzp
http://surl.li/fhuam
https://cutt.ly/C4evJtZ
https://cutt.ly/S4egt1R


«Марш пінгвінів».    
https://cutt.ly/74emyDX 

 

М/ф «Том і Джері» (фрагмент). 

http://surl.li/fhubv 

Фільми переможців конкурсу дитячих фільмів «Children Kinofest»:  
«Меліса» (реж. Матвій Глазунов,11 років, м. Ізюм). 
 http://surl.li/fhudw  
 
«ЗУПИНИ ЦЕ!» (реж. Аріна Горієва, 14 років, м. Дніпро). 
http://surl.li/fhufa 
 

Єднання в мистецькому колі 

Мігель Льобет. «Скерцо-вальс». 

http://surl.li/fhufr 

 Віктор Косенко. «Поема-Легенда» мі мінор. 
 http://surl.li/fhugn 
 
М/ф «Кролик Петрик». 
http://surl.li/fhujw 
  

К/ф «Танцюй серцем» (Let’s Dance). 

 http://surl.li/fhuqn 

 

Моріс Равель. Опера-балет «Дитя і чари». 

 http://surl.li/fhupf 

  

Аватар скрипальки Ліндсі Стірлінг. 
http://surl.li/fhutt 
 
Виступ репера Тревіса Скотта у грі Fortnite. 
http://surl.li/fhuro 
 

https://cutt.ly/74emyDX
http://surl.li/fhubv
http://surl.li/fhudw
http://surl.li/fhufa
http://surl.li/fhufr
http://surl.li/fhugn
http://surl.li/fhujw
http://surl.li/fhuqn
http://surl.li/fhupf
http://surl.li/fhutt
http://surl.li/fhuro


Під небом синім» (музика і вірші Діани Пташинської). 
http://surl.li/fhuva 
 

 

 

http://surl.li/fhuva

	«Колискова».
	3Thttps://cutt.ly/0XaKFR63T
	3T https://cutt.ly/ONTHqnB
	3Thttp://surl.li/eaksr3T

