
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 

 

18.08.2015 № 14.1/10-1180 

 

 

Інститути післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 31.07.2015  

№ 1/9-364 «Про Всеукраїнський проект «Це – наше і це – твоє!», рекомендацій 

щодо використання серії патріотичних мультфільмів про Україну під час 

проведення Першого уроку в початковій школі (лист МОН від 24.07.2015                

№ 1/9-354) надсилаємо інформацію телеканалу ПЛЮСПЛЮС про розміщення 

мультфільмів із циклу «Це – наше і це – твоє!» в мережі Інтернет. 

Просимо довести зазначену інформацію до відома керівників та вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Разом з тим нагадуємо, що тему Першого уроку визначають навчальні 

заклади, а матеріали, необхідні для його підготовки та проведення, обирає та 

готує вчитель самостійно. 

 

Додаток: на 4-х арк. 

 

 

Заступник директора           Ю. І. Завалевський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Артеменко О. А. 248-26-55 

 



 

 

 

 

Додаток  

до листа Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти  

від 18.08.2015 № 14.1/10-1180 

 

 

 

Інформація про мультфільми телеканалу ПЛЮСПЛЮС  

«Це – наше і це – твоє!» 

 

 

Проект телеканалу ПЛЮСПЛЮС «Це – наше і це – твоє!» – це короткі 

мультфільми, з оригінальною історію та цікавим фактом про Україну, яскраві 

та зрозумілі розповіді про геніальні винаходи, природні багатства, блискучі 

ідеї, що прославляють нашу країну на весь світ.  

Історії, подані у мультфільмах, мають яскраву, дотепну, легку для 

сприйняття дитиною форму. 

Головні герої мультфільмів – персонажі телеканалу, які опиняються в 

епіцентрі розповіді.  

 

Назви серій та посилання для перегляду: 

 

1. «Трембіта»  

Найдовший у світі музичний інструмент – наш. Трембіту придумали для 

зв’язку в горах, коли телефонів ще не було. А робили її зі смереки, в яку 

вдарила блискавка. Трембіта – рекордсменка, її занесено до книги Гінеса. Вона 

завдовжки – 8 метрів, а важить – півтора кілограми, як кицька. Це – наше і це – 

твоє. 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=813bkI4OeC8 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196484 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196484 

 

2. Літак «Мрія»  

Наш літак «Мрія» найбільший у світі! Він завдовжки як потяг 

метрополітену. Завширшки – з Олімпійській стадіон. У собі він може перевезти 

50 слонів або два кашалоти. Наша «Мрія» найбільший рекордсмен з усіх літаків 

планети. Це – наше і це – твоє. 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=tWwzx06-uJc 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196194 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196194 
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3. «Сіль»  

Зовсім без солі не може прожити жодна людина. Її видобувають по 

всьому світу і в Україні також. Наші запаси солі найбільші в Європі.                         

А утворена соляна печера стала настільки великою, що в ній навіть літали на 

повітряній кулі. Нашої солі дуже багато. Якщо посипати нею всю планету, то 

вона вкриється сіллю наче сніжною ковдрою. Це – наше і це – твоє. 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=8YXdnNU5Llc 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196384 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196384 

 

4. «Гасова лампа»  

Перша у світі гасова лампа – наша. Коли ще не було електричних ламп, 

люди користувалися свічками. Їхнього світла було замало аби ввечері гратися, 

малювати, читати. Наш винахідник придумав лампу, у яку заливалась рідина – 

гас. Вона була яскравою і швидко стала популярною у світі. Це – наше і це – 

твоє. 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=YdzNW2ENDN4 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196011 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196011 

 

5. «Чорнозем» 

Українська земля – найродючіша в світі. У нас знаходиться чверть всіх 

запасів чорнозему планети. Якщо правильно обробляти чорнозем, то на ньому 

виростає найбільша кількість врожаю. У давні часи, коли землі не обробляли, 

висота рослин була такою, що не можна було побачити вершника на коні. Це – 

наше і це – твоє. 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=1vNXVKo5EDk 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196114 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196114 

 

6. «Заповідник «Асканія-Нова» 

В Україні існує дивний степ, жодного разу не ораний, дикий. Хазяї там не 

люди, а тварини. І називається він – заповідник Асканія-Нова. Там вільно 

живуть тварини з усього світу. Зебри з зубрами, дикі коні Пржевальського, 

рідкісні рослини, птахи та комахи. Асканія-Нова – один з найстаріших та 

найвідоміших заповідників у світі – має унікальний та чарівний світ. Це – наше 

і це – твоє. 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=yD-Cbbs10cI 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196081 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196081 
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7. «Щедрик» 

Різдвяний настрій всьому світу дарує українська мелодія «Щедрик». 

«Щедрик» перекладено різними мовами, він популярний в багатьох країнах. 

Сьогодні це найдавніша з відомих мелодій у світі. І звучить по всій планеті 

більше ста років. Це – наше і це – твоє. 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=kkaAQxi3LcE 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196320 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196320 

 

8. «Мапа» 

Одна з найдавніших мап у світі, знайдених на Землі, наша! Мапа на кістці 

мамонта. Був час, коли не існувало ні паперу, ні олівців. І щоб намалювати, 

наприклад, мапу потрібні були кістка великої тварини та камінь. Отаку мапу і 

знайшли в Україні у поселенні древніх мисливців. На ній було зображено річку, 

дерево та курінь. Це – наше і це – твоє. 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=bnbU3_l65HI 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196150 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196150 

 

9. «Рамковий вулик» 

Перший рамковий вулик – наш. Вулик – це житло для бджіл, виготовлене 

людиною. Зовсім давно бджілки жили у гніздах, а щоб поласувати медом, 

доводилося завдавати їм шкоди. Перший рамковий вулик дав бджолярам 

можливість піклуватися про бджолину сім’ю, не заважаючи її важливим 

медовим справам. Сьогодні Україна займає І місце у Європі з виробництва 

меду. Це – наше і це – твоє! 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=tbSl8WPsrPg 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196290 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196290 

 

10. «Співочі тераси» 

Дивовижні «Співочі тераси» – наші. Це такі сади, що співають. 

Задумували їх, щоб вирощувати смачні теплолюбні ягоди та фрукти. І 

несподівано помітили, коли вітер шелестить листям та дме у металевих трубах, 

вбудованих у тераси – звучить пісня. Отже фрукти зріють під чудовий супровід. 

Створюється враження, що знаходишся у дивовижному театрі просто неба. Це 

– наше і це – твоє! 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=_cutjkT8de4 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196416 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196416 
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11. «Шлях із варягів у греки» 

Важливий древній торговий шлях – наш. Коли ще не існувало пароплавів, 

потягів чи автомобілів, нашою землею пролягав важливий торговий шлях «із 

варягів у греки». Шлях пов’язував Північ з Півднем, проходив через 2 моря та 3 

річки. Купці – люди, які возили товари, долали цю путь за місяць. І привозили 

додому фрукти, коштовності, прянощі та інші цікавинки. Це – наше і це – твоє! 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=qtqfoQ4nqkk 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196354 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196354 

 

12. «Гіпсова печера» 

Найдовша в світі природна гіпсова печера – наша. Гіпс швидко застигає і 

приймає будь-яку форму. Його використовують, коли будують, лікують, 

майструють, створюють. Цю печеру створила природа. Спочатку було море. 

Минули роки, море висохло. Змінювався краєвид. Виросли гори Карпати. Дно 

моря опустилося під землю, з’явилися нові річки. І утворилася печера з 

неймовірними гіпсовими бурульками. Щоб обійти її, знадобиться не менше 

тижня. А висота печери – як 4 жирафи. Наша печера тричі рекордсменка у книзі 

Гіннеса. Це – наше і це – твоє! 

 

Посилання для перегляду – https://www.youtube.com/watch?v=MZ5uzHUND4M 

Скачати можна тут – http://www.ex.ua/view/93196247 

Розмальовка – http://www.ex.ua/view/93196247 
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