
Додаток 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ НА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ                                                                     

ЗА НАПРЯМКАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМОК 

Ярмарок Майстрів. Сайт з хендмейду, розділ Майстер-класи,  авторські розробки, фото- та 

онлайн заняття з 44 напрямків художньої творчості 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-detmi  

Сайт Enterclass.Уроки малювання. https://enterclass.com/ru/category/tvorcestvo-i-hobbi 

Сайт «Навчально-естетичний комплекс "Художня школа"» Адреси віртуальних музеїв і 

художніх галерей. http://art-

school.ks.ua/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%

D1%96%D1%8F/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/  

Пінакотека Брера – Мілан https://pinacotecabrera.org/ 

Галерея Уффіці – Флоренція https://www.uffizi.it/mostre-virtuali⠀  

Музеї Ватикану – Рим 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online 

Археологічний музей – Афіни https://www.namuseum.gr/en/collections/ 

Прадо – Мадрид https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 

Лувр – Париж https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

Британський музей – Лондон https://www.britishmuseum.org/collection 

Музей Метрополітен – Нью-Йорк https://artsandculture.google.com/explore 

Ермітаж – Санкт-Петербург https://bit.ly/3cJHdnj 

Національна галерея мистецтв – Вашингтон https://www.nga.gov/index.html 

  

Театр імені Івана Франка Канал Національного академічного драматичного театру ім. І. 

Франка присвячено історії театру, майстрам його сцени і виставам: минулим, 

сьогоднішнім та прейдешнім. Рубрики: історія театру, відкотрансляції вистав, розповіді 

про відомих акторів тощо https://www.youtube.com/channel/UC6PLkJPkrioar9d_FUuNf3A  

Львівський академічний театр ім. Л. Курбаса – канал на Youtube . Містить окрему добірку 

із відеоретроспективами вистав. Запис здійснений у 90-тих та на початку 2000-них. 

Постановки за мотивами Платона, Шекспіра та Ліни Костенко.  

Віденська опера.  Онлайн-трансляції вистав.   https://www.wiener-staatsoper.at⠀  

Сайт Берлінської філармонії: Записи архівних концертів. 

https://www.digitalconcerthall.com  

Цирк Du Soleil. Трансляції вистав. 

https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect?fbclid=IwAR3KedBaCARpfT6P6ky4s0KYWBj

nywW0ixghEvtYOiFFwLoG2Iy-Og-OINE 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-detmi
https://enterclass.com/ru/category/tvorcestvo-i-hobbi
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https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect?fbclid=IwAR3KedBaCARpfT6P6ky4s0KYWBjnywW0ixghEvtYOiFFwLoG2Iy-Og-OINE


Світові й українські мистецькі майданчики  на онлайн-платформах. Додатки  з 

доповненою та віртуальною реальністю https://bazilik.media/ne-vykhodiachy-z-domu-

virtualni-ekskursii-muzeiamy-i-ne-tilky/  

DOCU/SPACE – онлайн-платформа з кінодокументалістики. Інтернет-кінотеатр 

документальних фільмів про Україну. Усі проєкти були створені за ініціатив громадських 

організацій та Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини 

DOCUDAYS UA  

 

ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМОК.                                                                                       

ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМОК 

Кабінет МіністрівУкраїни. Урядовий сайт для юних громадян 

http://children.kmu.gov.ua/about/aboutsite.html  

Централізована бібліотечна система Голосіївського району. Періодика. Електронні 

каталоги. Творчі акції бібліотек. Тематичні виставки. Бібліотечні проекти.   Інформ-

портал “Голосієво – наш дім”  

http://clsg.ho           https://www.facebook.com/golosiivskacbs/  

Відкрита книга – онлайн-бібліотека української та світової классики.  Літературні твори, 

які стали суспільним надбанням світової культури. Окремою рубрикою виділені твори зі 

шкільної програми зарубіжної та української літератури   

Project Gutenberg – найстаріша універсальна е-бібліотека. Сайт є громадською ініціативою 

та містить близько 60 тис. книг у вільному доступі: від белетристики до наукових робіт 

англійською, португальською, німецькою та французькою мовами.   

Дитячий сайт Казкар. Найкращі казки з усього світу : англійські, німецькі, французькі, 

індійські. Українські народні казки.  Казки великих казкарів: Шарль Перро, брати Гримм, 

Олександр Пушкін та Леся Українка. http://kazkar.info/   

 

Дерево казок. На ресурсі зібрано казки українських та зарубіжних авторів. Твори можна 

слухати он-лайн, читати та  дивитись відео. http://derevo-kazok.org/ 

Youtube канал імені Т.Г. Шевченка. Цікаві 15-20-хвилинні відео на тему історії України   

Ведучі: Брати Капранови - українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі. 
https://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-

1ZheTcYighttps://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYig  

 

«Книга-мандрівка. Україна». Перший український мультсеріал,   про персонажі, історії та 

відкриття реальних подіях та нереальних пригодах   серіал створений на основі бестселера 

«Книга-мандрівка. Україна» від креативної агенції Green Penguin Media   

https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw  

«Пишемо історію» – канал, присвячений багатьом подіям і постатям історії України ХVI – 

XX століть. Недовгі за хронологією та насичені цікавим відеорядом лекції відкриють вам 

невідомі сторінки нашої історії.  

https://www.youtube.com/playlist… 
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https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZ3V0ZW5iZXJnLm9yZw==
http://kazkar.info/
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https://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYighttps:/www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYig
https://www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYighttps:/www.youtube.com/channel/UC1Q2MLy0DEswY-1ZheTcYig
https://www.youtube.com/channel/UCHq5vXBXgKpU0_Nxl8pDKyw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPL1MxamNwS0zoTIzKSC3J8anhbL7cJXH-K%26fbclid%3DIwAR3oCvnMAL7oe0OtvhNm-7yGamuCt9zhXMmVJ8a33KGK9CLQEUtd52vmxQI&h=AT2zEExsThoyzNcrjgaJwheP9E9bharjlMOTelxKLs0hMd3MMPf2hUYkMvC4tI7lJLJPnS9iMtINe--P3r2JHjaqDoT1RDee3734DjB2rIDpE50wjWI6KWIwicVB6vfpbgWL3A_tV6efVFk8JhZgp_W-WiPcD3fIyqE


«Уроки історії Пітона Кааа» – проект Ігоря Алейникова, що об’єднує як історію України, 

так і всесвітню. https://www.youtube.com/channel/UCy-p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw 

Музеї світу, які можна побачити онлайн  

https://vn.20minut.ua/kul-tura/podorozh-ne-vihodyachi-z-domu-39-muzeyiv-svitu-yaki-mozhna-

pobachiti-o-

11042651.html?fbclid=IwAR1l8JkUk7qDu32o9dFQHxpzjM5tfHKEAtdjCv5PABpoPQfgOmte

u4tixp8#utm_source=Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=20minut  

Інтернет-проект «Україна Incognita» всеукраїнської газети «День». Вивчення та 

осмислення української історії  у віртуальному світі. Унікальний масив історичних та 

краєзнавчих матеріалів, які протягом 15 років публікувалися на сторінках газети, а також 

у виданнях Бібліотеки «Україна Incognita», переведено в електронний формат — і тепер 

вони доступні на сайті «Україна Incognita». incognita.day.kiev.ua  

Інтелектуальна карта України http://incognita.day.kyiv.ua/karta.html                                            

Віртуальні екскурсії музеями України. http://incognita.day.kyiv.ua/exposition                               
Подорожі містами і селищами України http://incognita.day.kyiv.ua/marshrut                                       

Історія і "Я". Історичні екскурси. http://incognita.day.kyiv.ua/history  

«The Infographics Show» – пізнавальний англомовний канал з різних сфер знань.  

https://www.youtube.com/playlist… 

https://www.youtube.com/playlist… 

Краєзнавчо-екскурсійний відділ КПНЗ «Київський центр туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання». Проект «Краєзнавчий калейдоскоп» 

http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-patriotic-

education/415-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%

BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE

%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-

%C2%AB%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1

%87%D0%B8%D0%B9-

%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D

0%BE%D0%BF%C2%BB  

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ НАПРЯМОК 

Сайт Всеукраїнського об’єднання військово-патріотичних організацій, Проєкти для 

молоді   http://vovpo.com.ua/projects/  

Сайт Національного військово-історичного музею України, Екскурсії, Уроки. Військово-

історична реконструкція  http://nvimu.com.ua/pages/view/70#yrok  

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМОК.                                                                     

ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ НАПРЯМОК  

Міністерство освіти і науки України, Сайти провідних наукових інститутів України 

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/gromadskosti/korisni-resursi/naukovi-sajti 

https://www.youtube.com/channel/UCy-p0X1iEjN3pY7Ck9q3kAw?fbclid=IwAR01GYzNbdVYZyWp2ILeWeKeoxYD_NvaFLN2ZlCydtTJV4kTXM2M5p9HR8E
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http://incognita.day.kyiv.ua/karta.html
http://incognita.day.kyiv.ua/exposition
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLxwd9rWENEb_1mT0wArm7haxNozr-VaSA%26fbclid%3DIwAR1SGL2vAvbI1z86QyfonTTM9jrv1ayHQMst9Uvj08AsJbwyPeZNjCYCYlE&h=AT0foAf0AxWf5vFqbmv8egBAofGPL202hefazfz2u3CJGvF9kmj--egzsNrN45OkVju2BrzJzgQ4BVczmH1ugSJ0ZM78mnYYBlU5-93r383cthv-0AeuZpAa0lAfP_rE-krAiUlGyIu2-T4qGjt2lZpU6Be1O-z8ODA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLxwd9rWENEb--jAFSRnn0BEkYp86ptlh3%26fbclid%3DIwAR3dZ1_77sKH5bmNkMRowYoxTQxs0eD2YcS_JTQTiCFGiWK76h4TVVHGEUY&h=AT3nCM2JtYz0mjpQJYYypsCVJFWx0fhUFR7fYN_I3VEFrtrP886GgNySuI5RiURv1ED8JFWLO9N7jEwHy-Ye8JNnhsQJEOoDQ7tubyHSS-tTu3acInFJEjJBRDUnws6dz_gJykiZjIL41wPk3uZd2csRYtdwvXNFLCs
http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-patriotic-education/415-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%C2%AB%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%C2%BB
http://www.uacenter.info/kyiv-center-of-youth-tourism,-local-history-and-military-patriotic-education/415-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%C2%AB%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%C2%BB
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Нова школа.   Навчальні відео з предметів 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1

%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B

2%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%

D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&app=desktop&fbclid=IwAR2fP02MRiWt2NT

1ilzvI5Xb08iUzANZzPWfu_g63kH4TWvSg3JJ6VoFWAA  

Елементи великої науки. Сайт про науку: новини науки, науково-популярні статті, лекції, 

завдання, плакати, відео, відповіді на дитячі питання https://elementy.ru/  

Електронний veb-журнал. Наукові дослідження і технічні розробки з фізики. Новини, 

факти, люди, інтерв'ю. Теорія та практика. Каталог статей. Каталог посилань. Форум. 

Науково-технічні розробки.  http://physics.com.ua/  

Щоденний інтернет-журнал про передові науково-технічні досягнення. Все про космос, 

науку, технології https://infuture.ru/  

"Цікава наука". Канал для школярів та студентів розміщує перекладені і озвучені 

українською мовою науково-популярних та освітніх відео на різні наукові теми з фізики, 

астрономії, біології, географії та математики. 

 https://www.youtube.com/cikavanauka 

Інститут модернізації змісту освіти. Всеукраїнські та міжнародні інтелектуальні конкурси 

для учнів. https://imzo.gov.ua/zahodi/konkursi-dlya-uchniv-pto/   

Мала  академія наук України. Проєкти. Заходи.  http://man.gov.ua/ua  

Новини Київської МАН. Анонси подій, онлайн заняття наукових відділень і секцій. 

https://kman.org.ua/ua/novyny/page/2/  

Міжнародні конкурси, у яких беруть участь вихованці КМАНУМ. 

https://kman.org.ua/ua/mizhnarodni-konkursy/ 

 

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ НАПРЯМОК.                                                               

СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Відділ екології та 

охорони природи https://nenc.gov.ua/wp/?page_id=128  

Сайт Сovid19help.com.ua Створений у рамках медіа-ініціативи "Вірус позитива". Зібрані 

волонтерські проєкти  допомоги під час епідемії коронавирусу.  

https://covid19help.com.ua/?fbclid=IwAR0gx4zcWgiZSf-OmmSvFGXWlkHRXItL3sjlLSukX-

xzXNSbzm73DO7LaFs  

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ НАПРЯМОК.                                                                      

ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМОК 

Новини всіх видів спорту в Україні.   http://sport.ua/  

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&app=desktop&fbclid=IwAR2fP02MRiWt2NT1ilzvI5Xb08iUzANZzPWfu_g63kH4TWvSg3JJ6VoFWAA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&app=desktop&fbclid=IwAR2fP02MRiWt2NT1ilzvI5Xb08iUzANZzPWfu_g63kH4TWvSg3JJ6VoFWAA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&app=desktop&fbclid=IwAR2fP02MRiWt2NT1ilzvI5Xb08iUzANZzPWfu_g63kH4TWvSg3JJ6VoFWAA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&app=desktop&fbclid=IwAR2fP02MRiWt2NT1ilzvI5Xb08iUzANZzPWfu_g63kH4TWvSg3JJ6VoFWAA
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&app=desktop&fbclid=IwAR2fP02MRiWt2NT1ilzvI5Xb08iUzANZzPWfu_g63kH4TWvSg3JJ6VoFWAA
https://elementy.ru/
http://physics.com.ua/
https://infuture.ru/
https://www.youtube.com/cikavanauka
https://imzo.gov.ua/zahodi/konkursi-dlya-uchniv-pto/
http://man.gov.ua/ua
https://kman.org.ua/ua/novyny/page/2/
https://kman.org.ua/ua/mizhnarodni-konkursy/
https://nenc.gov.ua/wp/?page_id=128
https://covid19help.com.ua/?fbclid=IwAR0gx4zcWgiZSf-OmmSvFGXWlkHRXItL3sjlLSukX-xzXNSbzm73DO7LaFs
https://covid19help.com.ua/?fbclid=IwAR0gx4zcWgiZSf-OmmSvFGXWlkHRXItL3sjlLSukX-xzXNSbzm73DO7LaFs
https://covid19help.com.ua/?fbclid=IwAR0gx4zcWgiZSf-OmmSvFGXWlkHRXItL3sjlLSukX-xzXNSbzm73DO7LaFs
http://sport.ua/


Тренування вдома: підбірка спортивних онлайн занять https://gre4ka.info/statti/58152-

trenuvannia-vdoma-pidbirka-sportyvnykh-onlain-zaniat-video  

Тренування на всі групи м'язів в домашніх умовах  

https://www.youtube.com/watch?v=LF1hsGsYYH4  

BALLROOM LIBRARY. Сайт видань про спортивний бальний танець. 

http://www.parfyonov.com.ua/books/index.html  

ПРОФЕСЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ 

Інститут модернізації змісту освіти. Розділ Позашкільна освіта. Навчальні програми 

https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/  

Сайт «Столичний центр відкритої освіти» інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київсьго університету імені Бориса Грінченка. Відкриті електронні освітні ресурси для 

дистанційного навчання учнів і педагогів http://vo.ippo.kubg.edu.ua/ .                                             

Зокрема: Створюємо інтерактивні матеріали. Рекомендації щодо створення  

інтерактивного навчального відео, інфографіки, презентацій.  Воротникова Ірина 

Павлівна, доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій, канд. пед. наук 

http://vo.ippo.kubg.edu.ua/archives/2836  

Дія. Цифрова освіта. Проєкт Міністерства цифрової трансформації України. Освітні 

серіали з цифрової грамотності, розроблені студією онлайн-освіти EdEra за 

підтримки компаній: Google Україна, Microsoft Ukraine, Академія ДТЕК, Лабораторія 

інноваційного розвитку ПРООН в Україні, CISCO, СFC Consulting, Освіторія, Global 

Teacher Prize. https://osvita.diia.gov.ua/  

Google Classroom – це безкоштовний сервіс, створений для навчальних закладів та 

некомерційних організацій Ефективний інструмент у впровадженні дистанційного 

навчання.  Посилання на відеоінструкції по роботі з даним сервісом: 

https://www.youtube.com/playlist… 

Платформа для проведення вебінарів. У безкоштовному варіанті є можливість 

підключення до 20 осіб   https://myownconference.com.ua 

Вебінари на платформі ZOOM. Простота в налаштуванні та реєстрації. В Youtube є  

пояснення, як працювати з платформою. https://zoom.us/webinar 

Київський Палац дітей та юнацтва.Майстер-класи онлайн 

https://www.palace.kiev.ua/master_online/  

https://gre4ka.info/statti/58152-trenuvannia-vdoma-pidbirka-sportyvnykh-onlain-zaniat-video
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https://www.youtube.com/watch?v=LF1hsGsYYH4
http://www.parfyonov.com.ua/books/index.html
https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/navchalni-programi/
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https://myownconference.com.ua/
https://zoom.us/webinar
https://www.palace.kiev.ua/master_online/
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