
Он-лайн журнали з 
мистецтва 

http://bottega-magazine.com/  
 Оn-line журнал з питань  мистецтва. 

http://www.tmf-
museum.kiev.ua/ua/main_ie.htm.  

 Офіційний сайт музею театрального, 
музичного мистецтва та 
кіномистецтва України. 

 
 http://www.smirnova.net/ 

 Гід музеями світу, новини культури 
та мистецтва, мистецькі виставки.  
 

Методичні портали для 
вчителів 

 
http://muzicteacher.at.ua/load 
 

Портал створено з метою розвитку 
творчості учителів, активізації 
спілкування, пошуку нових засобів 
навчання. 

 
http://musicmetod.ru/noty/  

Музичний методичний портал  

 містить інформацію за темами: 

музичний журнал, музична школа, 

уроки гри на гітарі, уроки гри на  

фортепіано, он-лайн уроки 

сольфеджіо, он-лайн уроки вокалу, 

теорія музики, аналіз музичних 

творів. 

Українські установи 
сучасного мистецтва 

Галерея «Bottega» 

- www.bottega-gallery.com 

 

Галерея «Триптих»  

- www.triptych-gallery.org 

 

Галерея Kyiv. Fine Art -

 www.kyivfineartgallery.org  

 

«Я Галерея» 

- www.yagallery.com.ua 

 

«Мистецький арсенал» -

 www.artarsenal.in.ua 

 

«Центр Сучасного Мистецтва»  

при НаУКМА – 

www.cca.kiev.ua 

 
49070. м. Дніпропетровськ, 

вул.  Комсомольська, 60, 

тел.: 374-28-57, 

744-88-77, 

744-53-80. 

Е-mail відділу мистецтв 

оbmisk@i.ua 

Сторінка в соціальній мережі           

http://vkontakte.ru/club28489875 

 

 

 

Дніпропетровська обласна  

бібліотека для молоді  

ім. М.Свєтлова 
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В інформаційному просторі  

мережі Інтернет існує велика 

кількість Web - сайтів, на яких 

розміщено інформацію з 

мистецтва 

 
Мистецтвознавство. 
Історія мистецтва 

UbuWeb — незалежний архів 
авангардного мистецтва ХХ століття.  
Архів містить аудіо-, відео- та багато 
інших матеріалів з мистецтва.  

VAS — віртуальна виставка сучасних 
світових художників. 

Art Cyclopedia — Інтернет-
енциклопедія з мистецтва.  

Google Art Project — сайт компанії 
Google Inc, пропонує віртуальну 
прогулянку найбільшими музеями 
світу та знайомство з  їх колекціями. 

 http://www.artofukraine.com  
«Art of Ukraine — сучасне мистецтво 
українських художників». Сайт 
містить інформацію про сучасних 
українських художників (біографії, 
творчість, галерея творів). 
  
http://www.kontorakuka.ru/muse
ums/right.htm.  
Сайт надає інформацію про музеї та 
посилання на Web - сторінки кращих 
музеїв Європи і світу. 

  Музичне мистецтво 

http://www.classic-music.ru/  
Сайт пропонує розділи: 
 композитори (біографії і 
творчі портрети); виконавці 
(диригенти, співаки, піаністи, 
скрипалі, віолончелісти та  ін.); 
факти (цікаві факти з життя 
видатних особистостей); афоризми 
видатних особистостей); інструменти 
(енциклопедія старовинних і 
сучасних інструментів. 
 

 http://kobzari.org.ua/  
Офіційний сайт Національної спілки 
кобзарів України. Тут можна знайти 
музичні записи, ноти та іншу 
інформацію про кобзарство.  
 

http://spiv.org.ua/ 
 Хоровий спів в Україні. На  
сайті можна дізнатися про хоровий 
спів в Україні, видатних хорових 
композиторів, диригентів, 
хормейстерів, регентів, хорові 
колективи; новини хорового життя; 
фото-аудіо - відеогалереї; анонси 
хорових подій тощо.  
 
 

 http://folk.org.ua/  
 Українська Автентична Музика.  
Сайт присвячений темі збереження 
унікальної народної музичної 
спадщини України.  

 

Архітектурні пам’ятки 
 

http://www.oko.kiev.ua  
Сайт «ОКО» —присвячений 
пам’яткам архітектури, історії, 
археології і монументального 
мистецтва національного значення.  

 
http://sobory.ru/  
Народний каталог православної 
архітектури. На сайті можна знайти 
опис і фотографії православних 
храмів, монастирів і соборів. 

Театральне мистецтво 

http://www.teatral.org.ua/   
"Театрал" - все про театри України 

 

Кіномистецтво 
 http://www.artsmaidan.kiev.ua    
Сайт містить інформацію про 
найкращі стрічкі світового 
кінемотографу.  

Хореографія 

http://www.globaldance.info/ 
Мир танца в Интернет - каталог 
танцевальных сайтов  
За допомогою Global Dance Ви 
зможете переглянути персональні 
сторінки відомих танцівників або 
сайти клубів та шкіл танцю.  
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