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Проблема інтегрованого навчання є предметом наукового інтересу 

багатьох дослідників. Ідея об’єднання наукових знань знаходила 

відображення ще в працях давніх мислителів – Платона й Аристотеля.  

Питання предметної інтеграції знань з’явилось у закордонній 

педагогіці в 60-ті роки XX cт. Наша педагогічна наука і шкільна практика 

почали розробляти його з 80-х років.  

У сучасних умовах розвитку освіти проблемі  інтеграції надається 

особлива увага, оскільки вона є одним із вирішальних шляхів гуманізації 

освіти. У концепціях розвитку національної школи інтеграція змісту освіти 

тлумачиться як важлива умова повноцінної реалізації усіх її функцій. 

Всі галузі сучасної науки тісно зв'язані між собою, тому й навчальні 

предмети не можуть бути ізольованими один від одного. Інтегрування є 

якісно відмінним способом структурування, презентації та засвоєння 

програмового змісту, що уможливлює системний виклад знань у нових 

органічних взаємозв’язках. 

Освоєння ідеї інтеграції, як показує практика зарубіжних країн та 

вітчизняної педагогіки, дає можливість формувати у студентів якісно нові 

знання, що характеризуються вищим рівнем мислення, динамічністю 

застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх дієвості й систематичності.  



Впровадження інтеграції в навчальний процес дає змогу: 

«ущільнити» споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми, 

усунути дублювання у вивченні ряду питань; 

- опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, досягти  

 цілісності знань; 

- сформувати розвинену, креативну особистість, здатну до творчого 

пошуку. 

Вчені та педагоги замислюються над тим, як формувати  цілісне 

уявлення про світ, створити загальну платформу зближення предметних 

знань. Інтерес до проблеми взаємодії предметів гуманітарного і естетичного 

циклів, до проблеми інтегрованого навчання мотивований тим, що 

комплексне вивчення матеріалу не лише сприяє вдосконаленню знань і 

умінь студентів, але і веде їх до глибшого розуміння закономірностей 

розвитку мистецтва  і суспільства, формує інтелектуальний і моральний світ 

підростаючого покоління. 

 В цьому плані великими можливостями володіють уроки музики як 

уроки поліхудожньої діяльності, що мають на меті, по-перше, суто 

музичний розвиток підлітків, по-друге, їх загальний світоглядний розвиток, 

філософічне мислення. 

З музикою, на думку багатьох педагогів, рекомендується інтегрувати 

предмети, теми яких мають спільні або універсальні засоби для цілісного, 

глибокого їх розкриття через масштабність та універсальність життєвого 

змісту самих тем і понять.  

Інтеграція – необхідна умова сучасного навчального процесу. 

Паралельне співіснування на одному занятті різних пластів матеріалу 

дозволяє зробити сучасний урок цікавішим і змістовнішим,  допомагає 

поєднувати можливості різних навчальних дисциплін у створенні цілісних 

уявлень учнів про світ, суспільство, науку, мистецтво, літературу. 



  Ідея інтегрованого навчання передбачає досягнення освіти якісної, 

конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині  можливість 

творчо самостверджуватися у різних соціальних сферах. Інтеграція 

навчальних предметів – це вимога часу, це творчість, самобутність, 

мистецтво педагога. У даної технології завжди є потенціал для нових 

творчих джерел. 
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технологій інформаційного впливу  на уроках музичного мистецтва, 

визначено основні педагогічні завдання використання інформаційно- 
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