
Учителю музичного мистецтва – на допомогу в 

організації процесу навчання учнів під час карантинних 

заходів 

№ 

з/п 

Перелік  Електронні посилання 

 

1 2 3 

1 Відеоуроки для дистанційного 

навчання.1-2 класи 

https://pedpresa.ua/201579-videouroky-

dlya-dystantsijnogo-navchannya-1-

klas.html 

 

https://pedpresa.ua/201606-videouroky-

dlya-dystantsijnogo-navchannya-2-

klas.html 

2 Музичне мистецтво 3 клас. 

Дистанційний урок за темою 

«Тричастинна будова музики» 

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

9Rwytb0&feature=youtu.be 

3 Музичне мистецтво 4 клас. 

Урок «Мандрівка до 

Угорщини» 

https://sway.office.com/EBLfx96UoR2Om

e8R?ref=Facebook&loc=play 

4 Відеоматеріали до уроків. 

Початкова школа (Л. Аристова) 

https://cutt.ly/Wtk2hay 

5 Музичне мистецтво 5 клас. 

Урок «У музичному театрі. 

Балет» 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1oI

Pr7tBBKrhGZ-

fvHYYdpU3ExitfEwHXekNCeAnabR0/ed

it#slide=id.p 

6 Музичне мистецтво 6 клас. 

Розділ 4 Жанри симфонічної 

музики  «Концерт» 

https://docs.google.com/presentation/d/1cf

7xB4qTqfHh9PnrAdjOPPJkOUWxw6kHe

4jlE2YVtVo/edit#slide=id.p 

7 Музичне мистецтво 7 клас. 

Урок «Музика в 

мультиплікації» 

https://docs.google.com/presentation/d/1bc

hcRfeM1EVDaON5_WQy2Ahek5XVPA5

w5Z4_oGYcDVI/edit#slide=id.p 

8 Музичне мистецтво 7 клас. 

Урок  «Знайомтесь, увертюра» 

https://sway.office.com/Du1Tvv3PN5ztpJ

LX?ref=Facebook 

9 Дистанційне навчання  

«Музичне мистецтво»  

5-7 класи 

за підручниками  

Кондратової Л.Г. 

https://sites.google.com/view/dist-muz-

kondratova 

10 Презентації до уроків 

музичного мистецтва 

https://cutt.ly/dtk2Vki 

11 Інтернет спільнота «Цікаве до 

уроків музичного мистецтва» 

https://cutt.ly/3tk24c7 
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1 2 3 

12 Українські народні музичні 

інструменти  

https://www.youtube.com/watch?v=8_kE5

pXzx1c 

13 Казка про інструменти «Хто 

головний в оркестрі?» 

https://www.youtube.com/watch?v=S82y

McWp34I 

14 Збірка ритмічних вправ https://cutt.ly/Xtk2W9Z 

15 Калейдоскоп 

фізкультхвилинок 

https://cutt.ly/qtk2xhF 

16 Ознайомлення з нотами (відео, 

презентації) 

https://cutt.ly/ltk2cSD 

17 Ознайомлення з симфонічним 

оркестром 

https://cutt.ly/Mtk2luX 

18 Українські композитори https://cutt.ly/Ktk2R1t 

19 Українські композитори 

(відео) 

https://cutt.ly/Dtk2A1s 

20 Композитори Європи https://cutt.ly/wtk2Y64 

21 Композитори світу (відео) https://cutt.ly/jtk2IYw 

22 Розповіді про музичне 

мистецтво (аудіо файли) 

https://cutt.ly/xtk2GMd 

23 Музичні мультфільми https://cutt.ly/ctk2DoC 

24 Казки на музичну тематику 

(аудіо файли) 

https://cutt.ly/btk2FP5 

25 Пісенна скарбничка https://cutt.ly/8tk2Ja9 

26 Музичні кросворди https://cutt.ly/ytk2Xkz 

27 Нові ігри для дистанційного 

навчання 

https://demkivbl.blogspot.com/?m=1 

28 Музичні ребуси https://cutt.ly/mtk2BCO 

29 Кросворди, ігри, ребуси, 

вікторини 

https://cutt.ly/mtk2Pee 

30 Онлайн-гра «Музичні 

інструменти» 

https://cutt.ly/Ctk9aQ8 

31 Онлайн-гра «Музичні 

інструменти» 

https://cutt.ly/mtk9gUc 

32 Онлайн-гра «Знайди слово» https://cutt.ly/Ptk9fYF 

33 Музично-дидактична гра 

«Упізнай музичний 

інструмент» 

https://cutt.ly/AtmQ5dF 

34 Ребуси. Українські народні 

інструменти   

https://cutt.ly/1tmQvde 
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