
Бібліотека Університету Ушинського 

Інтернет-ресурси з мистецтва 

№ Посилання Опис 
1.  http://www.mari.kiev.ua/05.htm 

 
Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ 
України надає вільний доступ до повних текстів 
своїх наукових видань. Це єдина науково-
дослідна установа в Україні, що здійснює 
фундаментальні наукові дослідження у галузі 
всіх видів сучасного мистецтва, практичні і 
пошукові студії, спрямовані на розвиток 
професійного сучасного мистецтва й 
архітектури, впровадження нових мистецьких 
технологій і практик, розвиток національної 
культури, підготовку та видання монографій і 
збірників наукових праць з магістральних 
напрямів наукової діяльності Інституту, 
підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації зі 
спеціальності теорія та історія культури. 

2.  
http://osvita.ua/school/lessons_summ
ary/fine_art/ 
 

Освітній портал. Образотворче мистецтво. 
Конспекти уроків, методичні розробки. (укр.) 

3.  
http://obrazotvorche.moy.su/ 
 

Конспекти уроків з образотворчого мистецтва, 
дидактичні матеріали, чат. (укр.) 
 

4.  
http://metodportal.net/taxonomy/term
/90 
 

Методичний портал. Образотворче мистецтво: 
конспекти уроків. (укр.) 

5.  
http://artteacher.ucoz.ru/ 
 

«Учитель мистецтва» ― сайт учителя музики. 
Конспекти уроків, фонограми, поради школярам 
і батькам. (укр.) 

6.  
https://sites.google.com/site/tvorchist
vkojnomy/ 

 

Сайт учителя образотворчого мистецтва. 
Методичні поради, позакласні заходи, конспекти 
уроків. (укр.) 

7.  

http://art.rin.ru/ 
 

Образотворче мистецтво і фотографія. Історія 
мистецтва, живопис, скульптура, декоративно-
ужиткове мистецтво, сучасне мистецтво. (рос.) 
 

8.  http://www.arthistory.ru/ 
 

Історія образотворчого мистецтва. (рос.) 

9.  
http://osvita.ua/school/lessons_summ
ary/music/ 
 

Освітній портал. Музика. Конспекти уроків, 
методичні розробки з музики. (укр.) 

10.  

http://musicteach.ucoz.ru/ 
 

Персональний сайт учителя музики. Тут можна 
знайти розробки уроків та сценарії позакласних 
заходів. (укр.) 
 

11.  http://1000plastinok.net/ 
 

Віртуальний музей музики. (рос.) 

12.  http://plus-msk.ru/ 
 

Колекція мінусовок. (рос.) 

13.  http://www.studmed.ru/iskusstvo-i- Електронні книги з хореографії. (рос.) 
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iskusstvovedenie/iskusstvo-tanca/ 
 
http://www.studmed.ru/iskusstvo-i-
iskusstvovedenie/muzykalnoe-
iskusstvo/ 
 

Електронні книги з музичного мистецтва. (рос.) 

http://www.studmed.ru/iskusstvo-i-
iskusstvovedenie/ 
 

Електронні книги з різних видів мистецтва 
(архітектура, декоративно-ужиткове, 
образотворче, хореографічне, музичне, 
театральне мистецтво, скульптура, історія 
мистецтва). (рос.) 
 

14.  

http://www.libok.net/razdel/26/iskuss
tvo 
 

Електронна бібліотека libok.net. Книги з 
мистецтва. Книги можна читати он-лайн та 
безкоштовно завантажувати. (рос.) 
 

15.  
http://www.internet-
biblioteka.ru/culture 
 

Інтернет-бібліотека. Книги з мистецтва та 
культури. Завантажувати книги можна після 
реєстрації. (рос.) 
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