
Тема: Інтеграція різних видів мистецтв в навчальному процесі 

1.  Борук, О. 
Iнтеграція музики в інші види діяльності дитини [Текст] / Ольга Борук, Майя 
Серяга. // Музичний керівник. - 2018. — № 9 (89). — С. 5-13.  
Анотація:  
Розглянуто основні умови успішної інтеграції музики в інші види діяльності 
дитини в ЗДО. Подано інфографіку та таблицю «Види роботи з дітьми з 
використанням музики за освітніми лініями», презентовано приклади 
планування, а також авторські музичні ігри дітей із вихователем  

2.  Федоренко, С. В. 
Art learning as an integral part of the U.S. students’ general education [Текст] / С. 
В. Федоренко . // Мистецтво та освіта. - 2018. — № 1 (87). — С. 2-5.  
Анотація: 
У статті висвітлено навчання мистецтва як невід’ємний складник загальної 
підготовки студентів закладів вищої освіти США та окреслено особливості 
його інтегрування в різні навчальні дисципліни. Схарактеризовано поняття 
естетичної грамотності та стверджено, що навчання мистецтва передбачає 
здобуття студентами базових знань з різних мистецьких сфер, накопичення 
естетичного досвіду, формування здатності до естетичних суджень і 
креативного мислення, що загалом удосконалює естетичну грамотність 
студентів. Розглянуто аргументи на користь включення навчання мистецтва 
в систему загальної підготовки студентів у США. Зазначено основні стилі 
інтеграції мистецтва з іншими навчальними дисциплінами 

3.  Даниленко, Л. Л. 
Урок-екскурсія у викладанні дисциплін художньо-естетичного циклу [Текст] / 
Л. Л. Даниленко. // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня 
культура). - 2018. — № 10 (118) . — С. 18-21. — Бібліогр.: с. 21.  
Анотація: 
Складно переоцінити навчальне, розвивальне та виховне значення уроку-
екскурсії у процесі викладання мистецьких дисциплін. Таке заняття найбільшою 
мірою відповідає гуманітарно-естетичній природі загальної мистецької освіти 
й спрямоване на формування базових компетентностей учнів 

4.  Дзюндзя, С. І. 
Their music is eternal : Інтегрований урок: англійська мова та музичне 
мистецтво / С. І. Дзюндзя, М. І. Лаханська . // Англійська мова та література. - 
2018. — № 16-18 (556-568). — С. 86 
Анотація: 
Мета: формувати навички аудіювання й розуміння тексту, поглибити знання 
учнів про творчість британської рок-групи “The Beatles”; ознайомити учнів з 
історією розвитку рок-музики, зокрема, рок-н-ролу; розглянути особливості 
рок-музики та характерні ознаки рок-н-ролу; ознайомити з творчістю перших 
виконавців рок-н-ролу, гурту “The Beatles”; розвивати вміння стисло 
передавати зміст почутого, вміння учнів уважно слухати рок-музику та 
надавати характеристику рок композиціям; розвивати вміння виконувати пісні 
гурту “The Beatles”; виховувати ціннісне ставлення до музики рок-н-ролу, 
інтерес до творчості групи“The Beatles”, виховувати естетичні смаки учнів 

5.  Сташко, Ж. 
Інтегровані уроки: нове? [Текст] : Інформація для мотивації вичелів / Жанна 
Сташко. // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2018. — № 17 (910). — С. 21 - 24. 
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6.  Харченко, Н. 
Інтеграція шкільних предметів [Текст] : Виклик для української освіти / Наталія 
Харченко. // Хімія. - 2018. — № 8 (812). — С. 59 - 61. - Бібліогр.: С. 61. 

7.  Овіннікова, Н.І. 
Лепбук на уроках мистецтва в початковій школі [Текст] / Наталія Ігорівна 
Овіннікова . // Мистецтво та освіта. - 2018. — № 3 (89). — С. 16 - 29. - Бібліогр.: С. 
29.  
Анотація: 
Автор розкриває метод лепбукінгу як дієвий педагогічний інструмент у роботі 
з молодшими школярами в новій українській школі. Висвітлено особливості 
використання лепбуків у навчанні інтегрованого курсу мистецтва в початковій 
школі, надано методичні рекомендації вчителям мистецтва щодо організації 
роботи зі створення таких засобів дітьми 6(7)–9(10) років і алгоритм 
виготовлення лепбуків учнями. Наведено приклад роботи вчителя з 
використання даного методу на прикладі вивчення матеріалу теми «Моє 
довкілля» на уроках мистецтва в 1 класі. 

8.  Борук, О. 
Iнтеграція музики в інші види діяльності дитини [Текст] / Ольга Борук, Майя 
Серяга. // Музичний керівник. - 2018. — № 9 (89). — С. 5-13.  
Анотація: 
Розглянуто основні умови успішної інтеграції музики в інші види діяльності 
дитини в ЗДО. Подано інфографіку та таблицю «Види роботи з дітьми з 
використанням музики за освітніми лініями», презентовано приклади 
планування, а також авторські музичні ігри дітей із вихователем 

9.  Петлюшенко, Н. 
Емоцій дивних, настрою скарбничка — золотокоса осінь-мальовничка [Текст] 
: Інтегрований урок з природознавства та образотворчого мистецтва у 2-му класі / 
Н. Петлюшенко. // Учитель початкової школи. - 2018. — № 8. — С. 35-37.  
Анотація: 
Добрий і світлий настрій дарують нам не тільки чудові осінні краєвиди, а й 
гармонія осені, відтворена в музиці, художньому слові та на живописних 
полотнах. 
Скористайтеся можливістю разом з автором уроку поринути у цю дивовижну 
феєрію, ознайомити учнів з професією живописця, дати їм можливість 
приміряти на себе роль художників-чарівників 

10.  Сверчевська, І. 
Зв'язок математики та музики у формуванні ключової культурної 
компетентності [Текст] / І. Сверчевська. // Математика в рідній школі. - 2018. — № 
9. — С. 18-24. - Бібліогр.: с. 24.     
Анотація: 
Актуальним напрямом удосконалення сучасної освіти є реалізація 
компетентісного підходу в навчанні учнів загальноосвітньої школи 

11.  Часник , Т. М. 
«Золотий листопад». Бінарний урок з музичного та образотворчого 
мистецтва у 3-му класі [Текст] / Часник Т. М., Сиротіна О. Л. // Початкове 
навчання та виховання. - 2018. - № 27 (535). — С. 28 - 30. - Бібліогр.: С. 30.  

12.  Кузнєцова, О. В. 
Інтегровані уроки як засіб формування загальнокультурної компетентності 
учнів [Текст] / О. В. Кузнєцова. // Зарубіжна література в школі . - 2018. - № 21-22 
(333-334). — С. 3-23. — Бібліогр.: С. 23.  

13.  Тараненко С., С. 
Як веселка дітей чарувала, добрий настрій усім дарувала [Текст] : Конспект 



занять інтегрованого навчального дня у 1 - му класі / С. Тараненко. // Учитель 
початкової школи. - 2018. - № 5. — С.19 - 23.  
Анотація: 
Веселка - явище дивовижне, настільки захопливе, що ознайомленню з ним 
можна присвятити весь день, а також виконати безліч найрізноманітніших 
завдань і справ - невимушено в весело. 

Інтегроване навчання в цілому 

14.  Горгош, Л. 
Яка буває інтеграція? У цьому варто розібратися [Текст] : Тренінг для 
педагогів / Л. Горгош. // Учитель початкової школи. - 2018. — № 9. — С. 32-35.  
Анотація: 
Тренінг для педагогів. Теоретичні й практичні аспекти застосування 
інтегрованого підходу до навчання 

15.  Захаревич, Є. 
У квест осінній вирушаймо, ознаки осені шукаймо [Текст] : конспект занять 
інтегрованого навчального дня у 2-му класі / Є. Захаревич, В. Мацак, У. Щурко. // 
Учитель початкової школи. - 2018. — № 9. — С. 26-31.  
Тема “Осінь”. Конспект занять тематичного дня 

16.  Потапова , І. Ю. 
Розвиток соціокультурної компетентності учнів за умов інтегративного 
освітнього середовища як підґрунтя впровадження реформ нової 
української школи [Текст] / Потапова І. Ю. // Управління школою. - 2018. - № 
28-30 (580-852). — С. 27 - 40.  
Анотація: 
Актуальність проблеми розвитку соціокультурної компетентності учнів за 
умов інтегративного освітнього середовища зумовлена вимогами нової 
освітньої політики держави, завданнями концепції Нової української школи. 
Характерною особливістю розвитку сучасного суспільства є те, що 
головним ресурсом є людина, її освіченість і професійна компетентність. 

17.  Клименко , М. В. 
Упровадження інтегрованого навчання в умовах реалізації НУШ / М. В. 
Клименко . // Англійська мова та література. - 2018. - № 27 (577). — С. 2 - 3.  
Анотація: 
Поява інтеграції є результатом високогорівня реалізації міжпредметних 
зв’язків, щопередбачає не тільки комунікацію між предметними галузями 
знань, а й встановленняглибинного зв’язку між ними. Інтеграціяґрунтується 
на загальних для кількох предметних галузей знань наукових ідеях, концепціях, 
що дають цілісне уявлення про людину, світ, культуру. 

 


