
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

МИСТЕЦТВО 11 клас 
 

Підручники: 
Масол Л. М. Мистецтво. Рівень стандарту, профільний рівень: підруч. для 10(11) класу 

закладів загальної середньої освіти / Л. М. Масол. — К. : Видавничий дім «Освіта», 

2018. — 224 с.  

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-mystectvo-

10-klas/mystectvo-10kl-standart-profil.pdf 

 

Гайдамака, О.В. Мистецтво  :  (рівень  стандарту,  профільний  рівень)  : підруч.  для  

10  (11)  кл.  закл.  заг.  серед.  освіти  / О.В.  Гайдамака. – Київ : Генеза, 2019. – 224 с.  

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-mystectvo-

10-klas/gaydamaka-mystbr-p-10ukr-033-17-s.pdf 

 

Мистецтво 10 (11) кл. Підручник рівень станд. і проф. Назаренко Н. в., Чєн Н:. В., 

Севостьянова Д. О. 2020 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-mystectvo-

10-klas/mystectvo10-11-perun-1.pdf 

 

Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень): підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. 

серед. освіти / О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська, С. А. Ничкало, І. В. Руденко. — 

Харків :Вид-во «Ранок», 2018. — 192 с.   

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-10-klas-2018/24-mystectvo-

10-klas/mystetstvo-riven-standartu-profilnyi-riven-pidruchnyk-dlia-10-11-klasu-zzso-

komarovska-o-a-myropolska-n-ye-nychkalo-s-a-rudenko-iv.pdf 

 

Рекомендовані відеоуроки 

Всеукраїнська школа онлайн 

https://lms.e-school.net.ua/ 

Цікаво подивитись 

«Музеї. Як це працює». Випуск 1. Музей Ханенків. Європейська колекція 

https://www.youtube.com/watch?v=LYpqX_i1Wo0 

«Музеї. Як це працює». Випуск 3. Національний музей Тараса Шевченка 

https://www.youtube.com/watch?v=DS64dgugqDg 

«Музеї. Як це працює». Випуск 4. Національний художній музей України 

https://www.youtube.com/watch?v=lCmC40Y4TNM 

«Музеї. Як це працює». Випуск 6. Музей кіно 

https://www.youtube.com/watch?v=YPyuiE733ME 

«Музеї. Як це працює». Випуск 10. Національний музей українського народного 

декоративного мистецтва https://www.youtube.com/watch?v=qLhvvFL0DBQ 

Ідемо в музей. Одеський художній музей 

 https://www.youtube.com/watch?v=H3VjKC3-09o 

Які об’єкти охороняє ЮНЕСКО в Україні? 

 https://www.youtube.com/watch?v=QVM1y0OAzEA 

Замки України, які НЕМОЖЛИВО ігнорувати 

https://www.youtube.com/watch?v=jE33mQ-ExCI 

Лувр (частина 1) https://www.youtube.com/watch?v=6vuFh6NNa70&t=495s 

Лувр (частина 2) https://www.youtube.com/watch?v=FRmvCQM-XGU 
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№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Мистецтво європейського культурного регіону 
1.1 Архітектура — 

кам’яний літопис 

століть 

Антична архітектура. Монастирі й замки 

Європи у романському стилі. Готичний 

стиль.  Архітектура Ренесансу і бароко. 

Стиль  рококо. Архітектура класицизму. 

Стиль  модерн (В. Орт, А. Гауді). 

Архітектура конструктивізму (Ле 

Корбюзьє)  і деконструктивізму                     

(З. Хадід). Сучасні споруди у стилі хай-

тек і еко-тек. 

Відеопрезентація: 

Стилі архітектури. 

https://www.youtube.com

/watch?v=Kr9g20AfNW

w 

Відеопрезентація: 

Архітектура. 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1uybXoDzrj

quQpRu5mTrB72epr-

dmCygt/edit#slide=id.p17 

Відеопрезентація: 

Монастирі і замки в 

романському стилі 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1mSKK5lD

LMt66qmOaRFSwM5S9

mMPwYN3B/edit#slide=i

d.p1 

Відео: Геній модерну і 

поет каменю – історія 

найскандальнішого 

архітектора Іспанії 

Антоніо Ґауді 

https://www.youtube.com

/watch?v=twPEtKW032U 

Ле Корбюзьє — пророк 

бруталізму та співець 

бетону (читати) 

https://www.prostranstvo.

media/uk/inflyuensery-

urbanistyky-le-

korbyuzye-prorok-

brutalizmu-ta-spivecz-

betonu/ 

Геніальність першої 

жінки архітектора Захи 

Хадід (читати) 

https://4room.ua/ua/blog/

genialnost-pervoi-

zhenshiny-arhitektora-

zahi-hadid/ 

1.2 Скульптура Антична скульптура. Римський 

скульптурний портрет. Сакральна 

скульптура європейського Середньовіччя. 

Творчість Мікеланджело Буонарроті.  

Мистецтво скульптури бароко   

(Л. Берніні), рококо (Е. Фальконе). 

Скульптура класицизму. 

Творчість О. Родена.  

Скульптури епохи модернізму і 

постмодернізму. 

Відео: Скульптура як 

вид мистецтва 

https://www.youtube.com

/watch?v=J_8kL84hD_Q 

15 найзнаменитіших 

скульптур зі всього 

світу, про які повинен 

знати кожен 

http://mapme.club/poradi/

10048-15-

nayznamenitishikh-

skulptur-zi-vsogo-svitu-

pro-yaki-povinen-znati-

https://www.youtube.com/watch?v=Kr9g20AfNWw
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kozhen-cholovik.html 

Відео: Рухомі 

скульптури в Батумі 

https://www.youtube.com

/watch?v=3ds9fE0tnzE&t

=3s 

Відео: Огюст Роден 

https://www.youtube.com

/watch?v=GpcOALz6hC

A 

1.3 Світ європейського 

живопису 

Первісні наскельні малюнки печер Ласко 

(Франція) та Альтаміра (Іспанія). 

Мозаїки, фрески, іконопис, книжкова 

мініатюра Візантії. Канони  фресок 

романської доби. Вітражі готичних 

соборів. 

Титани» епохи Відродження та їхні 

шедеври (Леонардо да Вінчі, Рафаель 

Санті, Мікеланджело Буонаротті). 

Живопис Північного Відродження: «малі»  

голландці (Я. Ван Ейк, І. Босх, Я. Вермер, 

Ф. Халс, П. Клас та ін.) та «великі» 

голландці (П. П. Рубенс і Рембрандт).  

«Золота доба» іспанського живопису (Д. 

Веласкес, Ф.Гойя). 

Досягнення національної школи 

живопису в Англії (У. Хогарт,                  

Дж. Констебл, Дж. Тернер,                         

Дж. Рейнольдс і Т. Гейнсборо. 

Класична (Ж-Л. Давід), романтична (Е. 

Делакруа) і реалістична (Г. Курбе) школи 

живопису Франції. Французькі 

імпресіоністи (К. Моне, Е. Мане,                

О. Ренуар, К. Піссарро, А. Сіслей,                

Е. Дега, Б. Морізо), постімпресіоністи 

(Ж.Сьора,  П. Сіньяк)  та 

неоімпресіоністи (П. Гоген), фовісти (А. 

Матісс). 

Живопис різних течій модернізму і 

постмодернізму. 

 

Презентація: 

Різнокольоровий світ 

європейського 

живопису 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1msEHMQq

2iWTF4CyPGsHlUWT5_

fqOlsO3/edit#slide=id.p1 

Презентація: 

«Титани"епохи 

Відродження та їх 

шедеври» 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1_7Rk8jyAt

UcgeJ1OnZiCKdWpMvn

6cNvI/edit#slide=id.p5 

Презентація: 

Різнокольоровий світ 

європейського 

живопису 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1VZj6MNU

iSNJS3I90vH7tpYW34s3

7terN/edit#slide=id.p1 

Презентація: "Золота 

доба"іспанського 

живопису 

https://docs.google.com/p

resentation/d/106A1If3y8

_XE58zQIoSxKixgsL_vc

JY5/edit#slide=id.p1 

Презентація: Школи 

живопису Франції 

https://docs.google.com/p

resentation/d/15wNLiKlR

sX3Qrv4f_6MVnukouScf

mZxX/edit#slide=id.p1 

Відео: Імпресіонізм 

https://www.youtube.com

/watch?v=T3k2IQyJE9E 

Відеопрезентація: 

Модернізм у живописі  

https://www.youtube.com

/watch?v=uqfIkw1rZeU 

1.4 Палітра стилів і 

жанрів музичного 

мистецтва Європи 

Грецька музика — найдавніша в Європі. 

Досягнення в царині поліфонічної музики 

(Й. С. Бах) і музичного симфонізму (Л. 

Презентація: "Грецька 

музика — найдавніша в 

Європі. Образ Орфея в 

http://mapme.club/poradi/10048-15-nayznamenitishikh-skulptur-zi-vsogo-svitu-pro-yaki-povinen-znati-kozhen-cholovik.html
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ван Бетховен). 

Віденська класична школа (Й. Гайдн, В.-

А. Моцарт). Вальсова династія Штраусів. 

Італія  —  батьківщина оперного 

мистецтва: Дж. Россіні і Дж. Верді. 

Міланський театр Ла Скала і розвиток 

співу бельканто (Е. Карузо,                           

Л. Паваротті та ін.). 

Музиканти-романтики (Ф.  Шопен,  

Ф. Ліст, Е. Гріг, А. Дворжак). 

Музичний імпресіонізм (Клод  Дебюссі). 

Французькі шансоньє (  Шарль Азнавур,  

Едіт Піаф,  Жак Брель). 

«Бітлз» - рекордсмен світової музичної 

індустрії.  

творах композиторів 

різних епох. Вершинні 

досягнення 

поліфонічної музики (Й. 

С. Бах) і музичного 

симфонізму (Л. ван 

Бетховен)" 

https://vseosvita.ua/librar

y/prezentacia-do-uroku-

mistectva-v-11-klasi-

grecka-muzika-

najdavnisa-v-evropi-

obraz-orfea-v-tvorah-

kompozitoriv-riznih-

epoh-versinni-

dosagnenna-polifoni-

184072.html?rl=487995 

Відео: Кристоф Глюк 

"Орфей и Эвридика" 

https://www.youtube.com

/watch?v=AyBBZBTaWx

E 

Презентація: «Відень — 

центр музичної 

культури Європи. 

Віденська класична 

школа. Вальсова 

династія Штраусів. 

Віденський бал. "  

https://vseosvita.ua/librar

y/prezentacia-do-uroku-v-

11-klasi-viden-centr-

muzicnoi-kulturi-evropi-

videnska-klasicna-skola-

valsova-dinastia-strausiv-

videnskij-bal-

188053.html?rl=487995 

Відео: Е. Карузо 

"SANTA LUCIA" 1934 

https://www.youtube.com

/watch?v=1ebrnxY0Fuw 

Відео: Ф.Шопен 

Ноктюрн 

https://www.youtube.com

/watch?v=jShImBvjgQM 

Відео: Едвард Гріг. 

Ранок 

https://www.youtube.com

/watch?v=07jyzjnXXwA 

Відео: Ф.Ліст La 

Campanella 

https://www.youtube.com

/watch?v=H1Dvg2MxQn

8&list=RDEMtn0sHfPuC

Td6JF5sYi_a9A&start_ra

dio=1 

Відео: А. Дворжак 

https://www.youtube.com

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-11-klasi-grecka-muzika-najdavnisa-v-evropi-obraz-orfea-v-tvorah-kompozitoriv-riznih-epoh-versinni-dosagnenna-polifoni-184072.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-11-klasi-grecka-muzika-najdavnisa-v-evropi-obraz-orfea-v-tvorah-kompozitoriv-riznih-epoh-versinni-dosagnenna-polifoni-184072.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-11-klasi-grecka-muzika-najdavnisa-v-evropi-obraz-orfea-v-tvorah-kompozitoriv-riznih-epoh-versinni-dosagnenna-polifoni-184072.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-11-klasi-grecka-muzika-najdavnisa-v-evropi-obraz-orfea-v-tvorah-kompozitoriv-riznih-epoh-versinni-dosagnenna-polifoni-184072.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-11-klasi-grecka-muzika-najdavnisa-v-evropi-obraz-orfea-v-tvorah-kompozitoriv-riznih-epoh-versinni-dosagnenna-polifoni-184072.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-11-klasi-grecka-muzika-najdavnisa-v-evropi-obraz-orfea-v-tvorah-kompozitoriv-riznih-epoh-versinni-dosagnenna-polifoni-184072.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-11-klasi-grecka-muzika-najdavnisa-v-evropi-obraz-orfea-v-tvorah-kompozitoriv-riznih-epoh-versinni-dosagnenna-polifoni-184072.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-11-klasi-grecka-muzika-najdavnisa-v-evropi-obraz-orfea-v-tvorah-kompozitoriv-riznih-epoh-versinni-dosagnenna-polifoni-184072.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-11-klasi-grecka-muzika-najdavnisa-v-evropi-obraz-orfea-v-tvorah-kompozitoriv-riznih-epoh-versinni-dosagnenna-polifoni-184072.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-11-klasi-grecka-muzika-najdavnisa-v-evropi-obraz-orfea-v-tvorah-kompozitoriv-riznih-epoh-versinni-dosagnenna-polifoni-184072.html?rl=487995
https://www.youtube.com/watch?v=AyBBZBTaWxE
https://www.youtube.com/watch?v=AyBBZBTaWxE
https://www.youtube.com/watch?v=AyBBZBTaWxE
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-11-klasi-viden-centr-muzicnoi-kulturi-evropi-videnska-klasicna-skola-valsova-dinastia-strausiv-videnskij-bal-188053.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-11-klasi-viden-centr-muzicnoi-kulturi-evropi-videnska-klasicna-skola-valsova-dinastia-strausiv-videnskij-bal-188053.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-11-klasi-viden-centr-muzicnoi-kulturi-evropi-videnska-klasicna-skola-valsova-dinastia-strausiv-videnskij-bal-188053.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-11-klasi-viden-centr-muzicnoi-kulturi-evropi-videnska-klasicna-skola-valsova-dinastia-strausiv-videnskij-bal-188053.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-11-klasi-viden-centr-muzicnoi-kulturi-evropi-videnska-klasicna-skola-valsova-dinastia-strausiv-videnskij-bal-188053.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-11-klasi-viden-centr-muzicnoi-kulturi-evropi-videnska-klasicna-skola-valsova-dinastia-strausiv-videnskij-bal-188053.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-11-klasi-viden-centr-muzicnoi-kulturi-evropi-videnska-klasicna-skola-valsova-dinastia-strausiv-videnskij-bal-188053.html?rl=487995
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-v-11-klasi-viden-centr-muzicnoi-kulturi-evropi-videnska-klasicna-skola-valsova-dinastia-strausiv-videnskij-bal-188053.html?rl=487995
https://www.youtube.com/watch?v=1ebrnxY0Fuw
https://www.youtube.com/watch?v=1ebrnxY0Fuw
https://www.youtube.com/watch?v=jShImBvjgQM
https://www.youtube.com/watch?v=jShImBvjgQM
https://www.youtube.com/watch?v=07jyzjnXXwA
https://www.youtube.com/watch?v=07jyzjnXXwA
https://www.youtube.com/watch?v=H1Dvg2MxQn8&list=RDEMtn0sHfPuCTd6JF5sYi_a9A&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=H1Dvg2MxQn8&list=RDEMtn0sHfPuCTd6JF5sYi_a9A&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=H1Dvg2MxQn8&list=RDEMtn0sHfPuCTd6JF5sYi_a9A&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=H1Dvg2MxQn8&list=RDEMtn0sHfPuCTd6JF5sYi_a9A&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=H1Dvg2MxQn8&list=RDEMtn0sHfPuCTd6JF5sYi_a9A&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=bRrP3ESM6sQ


/watch?v=bRrP3ESM6sQ 

Відео: К. Дебюссі 

https://www.youtube.com

/watch?v=CvFH_6DNRC

Y 

Відео: Charles Aznavour 

et Patricia Kaas - Que 

c'est triste Venice 

https://www.youtube.com

/watch?v=C5GV11b72fE 

Відео: The Beatles - 

"Yesterday" 

https://www.youtube.com

/watch?v=4YWyFIzSeXI 

1.5 Європейський театр 

та кінематограф 

Давньогрецький  театр. 

Мистецтво  середньовічного  театру. 

Епоха  Відродження (театральне 

мистецтво Італії, Іспанії, Англії) 

Драматурги: Лопе  де  Вегеа  Карпйо, 

Кальдерон де ла Барка. Вільям Шекспір. 

Психологічний театр. Епічний театр. 

Альтернативний театр. 

Франція  - батьківщина кінематографа.  

Італійський кінематограф. 

Німецький  кінематограф 

Англійський кінематограф. 

Шведський кінематограф. 

Міжнародні кінофестивалі (Берлінський, 

Венеційський, Каннський) 

  

Відеопрезентація: Театр 

в Давній Греції 

https://www.youtube.com

/watch?v=pQOKZEqWph

U 

Відео: Середньовічний 

театр 

https://www.youtube.com

/watch?v=8UPeXk8IvMY 

Відеолекція: Бертольд 

Брехт і європейська 

драма ХХ сторіччя 

https://www.youtube.com

/watch?v=AWuWscf6Bm

I 

Відео: Історія 

кінематографу. Види 

кіно. 

https://www.youtube.com

/watch?v=9ZEECXCjIPs 

2 Мистецтво європейського культурного регіону. Україна 
2.1 Архітектурні 

перлини України 

Храми Київської Русі. Замки й фортеці у 

Луцьку, Хотині, Олеську, Мукачеві та 

ін. 

Подих Ренесансу в архітектурі Львова. 

Українські дерев’яні церкви 

карпатського регіону. 

Шедеври зодчества українського 

козацького бароко: Чернігівський 

колегіум; собор Різдва Богородиці у 

Козельці; Троїцький собор у м. 

Новомосковську; дзвіниці Софійського 

собору і Києво-Печерської лаври,  

Маріїнський палац, Андріївська церква 

в Києві. 

Барокова архітектура 

західноєвропейського зразка: 

Домініканський собор і собор Св. Юра у 

Львові, ратуша у Бучачі. Костели  у 

західній Україні. 

Палаці й палацово-паркові ансамблі у 

стилі класицизм. Еклектика 

архітектурно-пластичних образів 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 90. Тема: 

традиційні архітектурні 

стилі дерев’яних 

українських церков. 

https://www.youtube.com/

watch?v=vynuejGNsZk&li

st=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=90 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 91. Тема: 

творчість одного з 

найуніверсальніших 

українських мистців ХХ 

ст.--архітектора, маляра, 

графіка, дезайнера, 

сценографа Василя 

Кричевського. 

https://www.youtube.com/

watch?v=NqTO_oIQWFM

&list=PLI_fVHw7K9aaYN

https://www.youtube.com/watch?v=bRrP3ESM6sQ
https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY
https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY
https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY
https://www.youtube.com/watch?v=C5GV11b72fE
https://www.youtube.com/watch?v=C5GV11b72fE
https://www.youtube.com/watch?v=4YWyFIzSeXI
https://www.youtube.com/watch?v=4YWyFIzSeXI
https://www.youtube.com/watch?v=pQOKZEqWphU
https://www.youtube.com/watch?v=pQOKZEqWphU
https://www.youtube.com/watch?v=pQOKZEqWphU
https://www.youtube.com/watch?v=8UPeXk8IvMY
https://www.youtube.com/watch?v=8UPeXk8IvMY
https://www.youtube.com/watch?v=AWuWscf6BmI
https://www.youtube.com/watch?v=AWuWscf6BmI
https://www.youtube.com/watch?v=AWuWscf6BmI
https://www.youtube.com/watch?v=9ZEECXCjIPs
https://www.youtube.com/watch?v=9ZEECXCjIPs
https://www.youtube.com/watch?v=vynuejGNsZk&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=vynuejGNsZk&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=vynuejGNsZk&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=vynuejGNsZk&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=vynuejGNsZk&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=NqTO_oIQWFM&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=NqTO_oIQWFM&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=NqTO_oIQWFM&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=91


оперних театрів у Києві, Львові, Одесі. 

Архітектурний ансамбль резиденції 

буковинських митрополитів у 

Чернівцях. 

Український модерн (будинок 

Полтавського губернського земства, 

будинок із химерами в Києві). Львівська 

сецесія. Помпезний неокласицизм і 

конструктивізм архітектури радянського 

періоду. Мова сучасного зодчества. 

ZPOLmDtKSUIP3csD-

Du&index=91 

Відео: фільм «Храми 

України» 

https://www.youtube.com/

watch?v=PCq1xfr5y0w 

Відео: “Відомі львів'яни”. 

Йоган Георг Пінзель 

https://www.youtube.com/

watch?v=mLMX5fEX2No 

Відео: Софійський собор, 

ансамбль Софійського 

монастиря. 

https://www.youtube.com/

watch?v=mGslhQMgWoo 

Відео: 20 видатних замків 

України 

https://www.youtube.com/

watch?v=ELU9-M2f-dI 

Відео: Горизонти Івана 

Левинського (архітектор 

зі Львова) 

https://www.youtube.com/

watch?v=OXHMdrk-

fFo&t=234s 

 Скульптура Керамічна скульптура Трипілля. 

Збруцький ідол. Сакральна скульптура. 

Експресія бароко у творчості І. Г. 

Пінзеля: статуї Собору Св. Юра у 

Львові, ратуші в Бучачі. Іконостаси. 

Зразки пластики класицизму: пам’ятник 

А.-Є. Рішельє в Одесі, пам’ятник князю 

Володимиру в Києві, чотири фонтани на 

площі Ринок у Львові. Побутовий та 

історичний жанри у станковій 

скульптурі (Л. Позен). Пам’ятники і 

скульптурні портрети діячам 

української культури. 

Світове визнання новаторської 

творчості основоположника кубізму в 

скульптурі О.Архипенка. 

Українська скульптурна Шевченкіана (І. 

Кавалерідзе, М. Манізер, В. 

Одрехівський та ін.).  Доробок 

скульпторів діаспори. Парк «Сад 

скульптур Лео Мола» у Вінніпегу. 

Пластична мова скульптури сучасності. 

 

Відео: Д/ф "Трипілля. 

Забута цивілізація Старої 

Європи" 

https://www.youtube.com/

watch?v=IO_CQy9j6oA 

Відео: проект «Очима 

Культури» №15. Тема: 

Походження українців: 

Трипільська культура, 

скити/скіфи, 

Черняхівська культура. 

https://www.youtube.com/

watch?v=q4SE9dQ7qY0&l

ist=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=15 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 71. Тема: 

життя і творчість 

видатного скульптора 

Олександра Архипенка. 

https://www.youtube.com/

watch?v=DVOllULsPPw&l

ist=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=71 

Відео: Лео Мол(Леонід 

Молодожанин) 

https://www.youtube.com/

watch?v=a-MhN1sytR0 

https://www.youtube.com/watch?v=NqTO_oIQWFM&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=NqTO_oIQWFM&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=91
https://www.youtube.com/watch?v=PCq1xfr5y0w
https://www.youtube.com/watch?v=PCq1xfr5y0w
https://www.youtube.com/watch?v=mLMX5fEX2No
https://www.youtube.com/watch?v=mLMX5fEX2No
https://www.youtube.com/watch?v=mGslhQMgWoo
https://www.youtube.com/watch?v=mGslhQMgWoo
https://www.youtube.com/watch?v=ELU9-M2f-dI
https://www.youtube.com/watch?v=ELU9-M2f-dI
https://www.youtube.com/watch?v=OXHMdrk-fFo&t=234s
https://www.youtube.com/watch?v=OXHMdrk-fFo&t=234s
https://www.youtube.com/watch?v=OXHMdrk-fFo&t=234s
https://www.youtube.com/watch?v=IO_CQy9j6oA
https://www.youtube.com/watch?v=IO_CQy9j6oA
https://www.youtube.com/watch?v=q4SE9dQ7qY0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=q4SE9dQ7qY0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=q4SE9dQ7qY0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=q4SE9dQ7qY0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=q4SE9dQ7qY0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=DVOllULsPPw&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=DVOllULsPPw&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=DVOllULsPPw&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=DVOllULsPPw&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=DVOllULsPPw&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=71
https://www.youtube.com/watch?v=a-MhN1sytR0
https://www.youtube.com/watch?v=a-MhN1sytR0


2.2 Живопис. Графіка Петрогліфи з гроту «Кам’яної Могили».  

Поєднання мозаїки й фрески в 

монументальному живописі Київської 

держави. 

Мистецтво іконопису, осередки в Києві 

(Алімпій), Жовкві (І. Руткович, Й. 

Кондзелевич). 

Гравюра на дереві, міді. Українська 

парсуна. 

Народний живопис: Козак Мамай. 

Портрети Д. Левицького і В. 

Боровиковського у становленні стилю 

класицизм у живописі.   

Т. Шевченко — художник і графік 

(академік гравюри). 

Розвиток історичного, побутового, 

пейзажного жанрів. Творчість                   

М. Пимоненка, С. Васильківського,                    

О. Мурашка та ін. 

Модерна графіка Г. Нарбута, М. Жука, 

конструктивізм В. Єрмілова. Станкові 

роботи та ілюстрації до літературної 

класики М. Дерегуса,                  В. 

Касіяна, В. Лопати,                                  

Г. і С. Якутовичів, А. Базилевича, 

представників Розвиток історичного, 

побутового, пейзажного жанрів. 

Творчість М. Пимоненка, 

С.Васильківського, О. Мурашка та ін. 

Модерна графіка Г. Нарбута,                       

М. Жука, конструктивізм                             

В. Єрмілова. Станкові роботи та 

ілюстрації до літературної класики М. 

Дерегуса, В. Касіяна, В. Лопати, Г. і С. 

Якутовичів,                                         А. 

Базилевича, представників української 

діаспори М. Левицького, Я. 

Гніздовського. 

Художники-авангардисти                              

О. Богомазов, О. Екстер,                              

А. Петрицький, К. Малевич,                       

О. Новаківський, Ф. Кричевський,         

Д. Бурлюк, В. Баранов-Росіне. 

Школа монументального живопису М. 

Бойчука. Львівська живописна школа 

(О. Новаківський,                          О. 

Кульчицька, І Труш та ін.). Доробок 

митців радянської доби               (О. 

Шовкуненко, Т. Яблонська,                 М. 

Глущенко, В. Зарецький; представники 

закарпатської школи А. Ерделі, Й. 

Бокшай, Ф. Манайло, В. Микита). 

Народне мистецтво: К. Білокур,              

М. Примаченко, М.  Тимченко,                     

І. Сколоздра та ін. Живопис  сучасності: 

А. Криволап, І. Марчук,Т. Сільваші, О. 

Животков,  О. Тістол та ін.       

 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 82. Тема: 

традиція української 

барокової ікони в західній 

Україні. 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZE8OVUPmnIc 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 83. Тема: 

традиція української 

барокової ікони в 

козацькій Гетьманщині 

(центральна і східна 

Україна). 

https://www.youtube.com/

watch?v=TYDYiyTRYlY&

list=PLI_fVHw7K9aaYNZ

POLmDtKSUIP3csD-

Du&index=83&t=12s 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 84. Тема: 

творчість українських 

майстерів 

класицистичного 

портрету ХVIII ст. 

https://www.youtube.com/

watch?v=EUykrVMhztg&li

st=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=84 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 21. Тема: 

маляр ХVІІІ віку Антін 

Лосенко. 

https://www.youtube.com/

watch?v=JUWnytht1K4&li

st=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=21 

Відео: проект «Очима 

Культури» №22. Тема: 

маляр Михайло 

Андрієнко (Нечитайло). 

https://www.youtube.com/

watch?v=Vcdv4xNPgY4&l

ist=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=22 

Вілео: проект «Очима 

Культури» №13. Тема: 

митці Олександр 

Мурашко і Абрам 

Маневич  

https://www.youtube.com/

watch?v=h0_n1A4Lw08&l

ist=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=13 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE8OVUPmnIc
https://www.youtube.com/watch?v=ZE8OVUPmnIc
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https://www.youtube.com/watch?v=EUykrVMhztg&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=EUykrVMhztg&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=EUykrVMhztg&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=EUykrVMhztg&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=84
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https://www.youtube.com/watch?v=JUWnytht1K4&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=21
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Відео: проект Очима 

Культури» № 69. Тема: 

творчість видатних 

українських мистців 

Анатоля Петрицького і 

Вадима Меллера та їхня 

творча співпраця з 

театральним режисером 

Лесем Курбасом. 

https://www.youtube.com/

watch?v=snA7Tw3BW6A

&list=PLI_fVHw7K9aaYN

ZPOLmDtKSUIP3csD-

Du&index=69 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 72. Тема: 

творчість славетного 

аванґардного маляра, 

киянина, Казимира 

Малевича. 

https://www.youtube.com/

watch?v=Tjnp-

PwKVA0&list=PLI_fVHw

7K9aaYNZPOLmDtKSUIP

3csD-Du&index=72 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 92. Тема: 

творчість славетної 

української аванґардної 

мисткині, сценографа й 

майстрині театральних 

костюмів Олександри 

Екстер. 

https://www.youtube.com/

watch?v=24EXaoTtzVQ 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 67. Тема: 

життя і творчість 

видатного українського 

маляра Олекси 

Новаківського. 

https://www.youtube.com/

watch?v=lTkt3WVRWPY 

Відео: проект «Очима 

Культури» №37. Тема: 

маляр Михайло Бойчук. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UVlr2-7wAnw 

Відео: проект Суспільний 

університет. Заборонений 

художник Михайло 

Бойчук 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zQ6esZ5wFNA 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 55. Тема: 

графік і маляр, 

основоположник 

https://www.youtube.com/watch?v=snA7Tw3BW6A&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=snA7Tw3BW6A&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=69
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https://www.youtube.com/watch?v=snA7Tw3BW6A&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=Tjnp-PwKVA0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=Tjnp-PwKVA0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=Tjnp-PwKVA0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=72
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https://www.youtube.com/watch?v=Tjnp-PwKVA0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=72
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модерної традиції 

української графіки 

Георгій Нарбут. 

https://www.youtube.com/

watch?v=51RWEDWWzV

E&list=PLI_fVHw7K9aaY

NZPOLmDtKSUIP3csD-

Du&index=55 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 89. Тема: 

стиль українського 

модерну в архітектурі і 

творчість видатного 

українського митця й 

архітектора Василя 

Кричевського. 

https://www.youtube.com/

watch?v=Fid_AiI33V4 

Відео: проект «Очима 

Культури» №36. Тема: 

маляр-аванґардист 

Олександер Богомазов. 

https://www.youtube.com/

watch?v=mC8AUAZs4ws

&list=PLI_fVHw7K9aaYN

ZPOLmDtKSUIP3csD-

Du&index=36 

Відео: "Абстракціонізм в 

живописі України" 

Відеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=KX8l1E7-aPU 

Відео: проект «Очима 

Культури» №38. Тема: 

Галина Севрук і 

мистецтво покоління 

«шістдесятників». 

https://www.youtube.com/

watch?v=Pr3n01FkLxA&li

st=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=38 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 93. Тема: 

творчість українських 

народних мисткинь Ганни 

Собачко-Шостак і 

Катерини Білокур. 

https://www.youtube.com/

watch?v=jtANGp6ARX0 

Відеопрезентація: 

народне мистецтво:              

К. Білокур,                              

М. Примаченко,                     

М. Тимченко. І. 

Сколоздра та ін. Живопис 

сучасності:           А. 

Криволап, І. Марчук. 

https://www.youtube.com/watch?v=51RWEDWWzVE&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=55
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"https://www.youtube.com/

watch?v=IYdtzRhmqFA 

2.3 Музичне мистецтво 

України 

Український музичний фольклор: жанри 

й цикли пісень і танців, народні 

інструменти.  

Музична культура Київської держави. 

Партесна музика у братських школах. 

Збірка «Сад божественних пісень» Г. 

Сковороди. 

Хорові концерти М. Березовського, А. 

Веделя, Д. Бортнянського. Становлення 

національної композиторської школи. 

Діяльність і творчість  М. Лисенка та  

його послідовників: М. Леонтовича,                          

К. Стеценка і Я. Степовго. 

Фундатор Перемишльської 

композиторської школи                             

М. Вербицький. Просвітницька 

дяльність і творчість А. Вахнянина, О. 

Нижанківського, Д. Січинського. 

Хорова і симфонічна творчість                 

Л. Ревуцького, Б. Лятошинського,               

С. Людкевича. В. Барвінський — 

майстер інструментальних мініатюр. 

Нефольклорний стиль М. Скорика, 

неокласичні камерні симфонії                       

Є. Станковича, хорові твори Лесі Дичко. 

Музичний авангард композиторів-

шестидесятників і модернізація 

музичної мови:В. Годзяцький,                    

В. Сильвестров, Л. Грабовський. 

Пісенна творість П. Майбороди,                 

О. Білаша, В. Івасюка та ін. 

Музичне виконавство:                                   

С. Крушельницька, Б. Гмиря,                 

А. Солов’яненко та ін. 

Поп-музика. Пісенний форум «Червона 

рута. Рок-музика: гурти «Гайдамаки», 

«Скрябін»,«Океан Ельзи»,«Даха-

Браха»,«Онука» та ін. Музика митців 

української діаспори. 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 79. Тема: 

традиція старовинної 

української церковної 

хорової музики: 

середньовічна монодія і 

бароковий партесний 

концерт. 

https://www.youtube.com/

watch?v=oLbzD6ay3Dc 

Відео: проект «Очима 

Культури» №26. Тема: 

Максим Березовський. 

https://www.youtube.com/

watch?v=19--Gvo-

7yU&list=PLI_fVHw7K9a

aYNZPOLmDtKSUIP3csD

-Du&index=26 

Відео: проект «Очима 

Культури» №28. Тема: 

Артем Ведель. 

https://www.youtube.com/

watch?v=zEB34KffIIg 

Відео: проект «Очима 

Культури» №27. Тема: 

Дмитро Бортнянський. 

https://www.youtube.com/

watch?v=PFxqB7MTT-o 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 86. Тема: 

життя і творчість 

українського композитора 

Миколи Лисенка. 

https://www.youtube.com/

watch?v=hKSop45tVM8&l

ist=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=85 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 39. Тема: 

творчість видатного 

українського композитора 

Бориса Лятошинського. 

https://www.youtube.com/

watch?v=_jFWW7h9Bz0&

list=PLI_fVHw7K9aaYNZ

POLmDtKSUIP3csD-

Du&index=39 

Відео: проект «Очима 

Культури» №46. Тема: 

композитор Василь 

Барвінський. 

https://www.youtube.com/

watch?v=NiR7wvVHn9U 

https://www.youtube.com/watch?v=IYdtzRhmqFA
https://www.youtube.com/watch?v=IYdtzRhmqFA
https://www.youtube.com/watch?v=oLbzD6ay3Dc
https://www.youtube.com/watch?v=oLbzD6ay3Dc
https://www.youtube.com/watch?v=19--Gvo-7yU&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=19--Gvo-7yU&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=19--Gvo-7yU&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=19--Gvo-7yU&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=19--Gvo-7yU&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=zEB34KffIIg
https://www.youtube.com/watch?v=zEB34KffIIg
https://www.youtube.com/watch?v=PFxqB7MTT-o
https://www.youtube.com/watch?v=PFxqB7MTT-o
https://www.youtube.com/watch?v=hKSop45tVM8&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=hKSop45tVM8&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=hKSop45tVM8&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=hKSop45tVM8&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=hKSop45tVM8&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=_jFWW7h9Bz0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=_jFWW7h9Bz0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=_jFWW7h9Bz0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=_jFWW7h9Bz0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=_jFWW7h9Bz0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=NiR7wvVHn9U
https://www.youtube.com/watch?v=NiR7wvVHn9U


Відео: Василь 

Барвінський Концерт для 

фортепіано з оркестром 

https://www.youtube.com/

watch?v=eTe7CinmF9c 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 86. Тема: 

творчість українських 

композиторів Якова 

Степового (Якименка) та 

Федора Якименка. 

https://www.youtube.com/

watch?v=X59RBm61-dc 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 87. Тема: 

творчість українських 

композиторів Павла 

Сениці і Левка 

Ревуцького. 

https://www.youtube.com/

watch?v=NC-

Ps1FSSp0&list=PLI_fVHw

7K9aaYNZPOLmDtKSUIP

3csD-Du&index=87 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 78. Тема: 

видатний композитор 

Мирослав Скорик та його 

славетна родичка: 

примадонна Соломія 

Крушельницька. 

https://www.youtube.com/

watch?v=GLRDmNMh62k 

Відео: М.Скорик 

Покаянний псалом 

https://www.youtube.com/

watch?v=pQte2Fb5wIg&lis

t=RDpQte2Fb5wIg&start_r

adio=1&rv=pQte2Fb5wIg

&t=0 

Відео: М. Скорик 

Мелодія 

https://www.youtube.com/

watch?v=SjLXBMrfRLg&l

ist=RDpQte2Fb5wIg&inde

x=8 

Відео: проект «Очима 

Культури» №29. Тема: 

музика Валентина 

Сильвестрова. 

https://www.youtube.com/

watch?v=oHcxIiOELKQ&l

ist=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=29 

Відео:  В. Сильвестров 

Bagatelles for piano 

https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/watch?v=eTe7CinmF9c
https://www.youtube.com/watch?v=eTe7CinmF9c
https://www.youtube.com/watch?v=X59RBm61-dc
https://www.youtube.com/watch?v=X59RBm61-dc
https://www.youtube.com/watch?v=NC-Ps1FSSp0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=NC-Ps1FSSp0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=NC-Ps1FSSp0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=NC-Ps1FSSp0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=NC-Ps1FSSp0&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=87
https://www.youtube.com/watch?v=GLRDmNMh62k
https://www.youtube.com/watch?v=GLRDmNMh62k
https://www.youtube.com/watch?v=pQte2Fb5wIg&list=RDpQte2Fb5wIg&start_radio=1&rv=pQte2Fb5wIg&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=pQte2Fb5wIg&list=RDpQte2Fb5wIg&start_radio=1&rv=pQte2Fb5wIg&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=pQte2Fb5wIg&list=RDpQte2Fb5wIg&start_radio=1&rv=pQte2Fb5wIg&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=pQte2Fb5wIg&list=RDpQte2Fb5wIg&start_radio=1&rv=pQte2Fb5wIg&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=pQte2Fb5wIg&list=RDpQte2Fb5wIg&start_radio=1&rv=pQte2Fb5wIg&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=SjLXBMrfRLg&list=RDpQte2Fb5wIg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=SjLXBMrfRLg&list=RDpQte2Fb5wIg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=SjLXBMrfRLg&list=RDpQte2Fb5wIg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=SjLXBMrfRLg&list=RDpQte2Fb5wIg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=oHcxIiOELKQ&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=oHcxIiOELKQ&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=oHcxIiOELKQ&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=oHcxIiOELKQ&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=oHcxIiOELKQ&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=SYhvglIa2T0


watch?v=SYhvglIa2T0 

 Відео: проект «Очима 

Культури» № 94. Тема: 

творчість видатного 

сучасного українського 

композитора Євгена 

Станковича. 

https://www.youtube.com/

watch?v=4KNuTgcbNjY&l

ist=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=94 

Відео: Музичний 

авангард композиторів-

шестидесятників і 

модернізація музичної 

мови:В. Годзяцький,                    

В. Сильвестров,                   

Л. Грабовський. 

https://www.youtube.com/

watch?v=zeNVGpP8TxQ 

Відео: DakhaBrakha – 

Monakh 

https://www.youtube.com/

watch?v=aFJ717atqaw 

Відео: Квітка Цисик «Я 

піду в далекі гори». 

https://www.youtube.com/

watch?v=JZKb0nHvRVA 

2.4 Театральне 

мистецтво України 

Перші професійні актори — скоморохи. 

Шкільний театр козацько-гетьманської 

доби. Національний ляльковий театр 

вертеп. Перший український 

професійний театр під орудою                    

О. Бачинського при товаристві “Руська 

бесіда” (1864). Принципи реалізму і 

народності «театру корифеїв»: музично-

драматичного за формою і фольклорно-

етнографічного за змістом.                          

(М. Кропивницький,                                     

М. Старицький, І. Карпенко-Карий,                

П. Саксаганський, М. Садовський, М. 

Заньковецька). Діяльність першого 

стаціонарного українського театру в 

Києві. Новаторські експерименти 

видатного режисера і актора Л.  Курбаса 

у театрі «Березіль». Творчість А. Бучми,                 

Н. Ужвій, Г. Юри та ін. Мережа 

драматичних і лялькових театрів. 

 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 81. Тема: 

український бароковий 

театр. 

https://www.youtube.com/

watch?v=sVpOMD1MTbo

&list=PLI_fVHw7K9aaYN

ZPOLmDtKSUIP3csD-

Du&index=81 

Відео: Українське 

театральне та музичне 

мистецтво в др. пол. ХІХ 

ст. 

https://www.youtube.com/

watch?v=WAJmsps15a0 

Відео: Марія 

Заньковецька. Біографія. 

https://www.youtube.com/

watch?v=zGeFvWA_BQ4 

Театр "Руської бесіди" 

(читати) 

https://zbruc.eu/node/20590 

Відео: проект «Очима 

Культури» №12. Тема: 

Лесь Курбас 

https://www.youtube.com/

watch?v=nCfC6j2V5Cw&l

ist=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

https://www.youtube.com/watch?v=SYhvglIa2T0
https://www.youtube.com/watch?v=4KNuTgcbNjY&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=4KNuTgcbNjY&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=4KNuTgcbNjY&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=4KNuTgcbNjY&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=4KNuTgcbNjY&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=94
https://www.youtube.com/watch?v=zeNVGpP8TxQ
https://www.youtube.com/watch?v=zeNVGpP8TxQ
https://www.youtube.com/watch?v=aFJ717atqaw
https://www.youtube.com/watch?v=aFJ717atqaw
https://www.youtube.com/watch?v=JZKb0nHvRVA
https://www.youtube.com/watch?v=JZKb0nHvRVA
https://www.youtube.com/watch?v=sVpOMD1MTbo&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=sVpOMD1MTbo&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=sVpOMD1MTbo&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=sVpOMD1MTbo&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=sVpOMD1MTbo&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=WAJmsps15a0
https://www.youtube.com/watch?v=WAJmsps15a0
https://www.youtube.com/watch?v=zGeFvWA_BQ4
https://www.youtube.com/watch?v=zGeFvWA_BQ4
https://zbruc.eu/node/20590
https://www.youtube.com/watch?v=nCfC6j2V5Cw&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=nCfC6j2V5Cw&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=nCfC6j2V5Cw&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=nCfC6j2V5Cw&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=12


Du&index=12 

2.5 Здобутки 

українського кіно 

Століття українського кінематографу. 

Картини О. Довженка («Земля» та ін.). 

Поетичне кіно («Тіні забутих предків», 

реж.              С.  Параджанов та ін.), 

«міська проза»    К. Муратової. 

Козацький анімаційний серіал В. Дахна, 

культові мультфільми                                   

Д. Черкаського. Видатні актори:                 

І. Миколайчук, Л. Биков, Б. Ступка та 

ін. 

Сучасні фільми—переможці 

міжнародних конкурсів: «Подорожні» 

(реж. І. Стрембіцький), «Плем'я» (реж. 

М. Слабошпицький). 

Відео: Український 

кінематограф 20-30-х 

років 

https://www.youtube.com/

watch?v=0NEVDp1Xo54 

Відеолекція: Перші кроки 

українського 

кінематографу 

https://www.youtube.com/

watch?v=oQWSFfp1n1c 

Відео: про фільм «Земля» 

Олександра Довженка 

https://www.youtube.com/

watch?v=YNcjK1yg7nQ 

Відео: х/ф «Земля» 

https://www.youtube.com/

watch?v=tWWWnbSmbm0 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 41. Тема: 

кінорежисер Олександер 

Довженко і фільм 

«Звенигора». 

https://www.youtube.com/

watch?v=DwM4DfzxW00

&list=PLI_fVHw7K9aaYN

ZPOLmDtKSUIP3csD-

Du&index=41 

Відео: проект «Очима 

Культури» №42. Тема: 

фільм «Тіні забутих 

предків» Сергія 

Параджанова. 

https://www.youtube.com/

watch?v=TW0KVBjz0xY

&list=PLI_fVHw7K9aaYN

ZPOLmDtKSUIP3csD-

Du&index=42 

Відео: х/ф «Тіні забутих 

предків» 

https://www.youtube.com/

watch?v=WFnA23i9-Ko 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 49. Тема: 

кінорежисер Юрій 

Іллєнко. 

https://www.youtube.com/

watch?v=px_pe7_oJg8&list

=PLI_fVHw7K9aaYNZPO

LmDtKSUIP3csD-

Du&index=49 

Відео: проект «Очима 

Культури» № 51. Тема: 

актор і кінорежисер Іван 

Миколайчук і його фільм 

https://www.youtube.com/watch?v=nCfC6j2V5Cw&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=0NEVDp1Xo54
https://www.youtube.com/watch?v=0NEVDp1Xo54
https://www.youtube.com/watch?v=oQWSFfp1n1c
https://www.youtube.com/watch?v=oQWSFfp1n1c
https://www.youtube.com/watch?v=YNcjK1yg7nQ
https://www.youtube.com/watch?v=YNcjK1yg7nQ
https://www.youtube.com/watch?v=tWWWnbSmbm0
https://www.youtube.com/watch?v=tWWWnbSmbm0
https://www.youtube.com/watch?v=DwM4DfzxW00&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=DwM4DfzxW00&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=DwM4DfzxW00&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=DwM4DfzxW00&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=DwM4DfzxW00&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=TW0KVBjz0xY&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=TW0KVBjz0xY&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=TW0KVBjz0xY&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=TW0KVBjz0xY&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=TW0KVBjz0xY&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=WFnA23i9-Ko
https://www.youtube.com/watch?v=WFnA23i9-Ko
https://www.youtube.com/watch?v=px_pe7_oJg8&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=px_pe7_oJg8&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=px_pe7_oJg8&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=px_pe7_oJg8&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=px_pe7_oJg8&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=49


«Вавилон ХХ». 

https://www.youtube.com/

watch?v=Uui46wHIgJs&lis

t=PLI_fVHw7K9aaYNZP

OLmDtKSUIP3csD-

Du&index=51 

Відео: фільм  

«Подорожні» 

https://klio.dp.ua/Home/Vie

w/833 

Річна контрольна робота (РКР)  

До співбесіди підготувати презентацію про один із мистецьких напрямів 

(архітектура, скульптура, живопис, театральне мистецтво, музика) 

міста вашого проживання.  

https://www.youtube.com/watch?v=Uui46wHIgJs&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=Uui46wHIgJs&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=Uui46wHIgJs&list=PLI_fVHw7K9aaYNZPOLmDtKSUIP3csD-Du&index=51
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