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Анотація 

Устатті здійснено аналіз теоретико-методологічних досліджень проблеми 

формування художньої культури школярів, розкрито зміст художньої культури 

особистості, проаналізовано особливості формування художньої культури в учнів 

засобами музичного мистецтва, визначено інтегративні можливості сучасних форм і 

методів мистецького навчання та виховання, доведено ефективність та актуальність 

використання інтегративного підходу у музичному навчання та вихованні. 
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Ключові слова: художня культура особистості, інтегративний підхід, музична освіта, 

виховання. 

Keywords: artistic culture of personality, integrative approach, music education, education. 

 

Вступ 

 

Наше суспільство переживає складний період історичного розвитку, що 

характеризується національно-культурним відродженням. Удосконалення системи 

освіти необхідно пов’язати з відродженням культурно-творчої місії школи, в якій 

єдність змісту, форм, засобів і методів освіти стимулюють розвиток художньої 

культури школярів. Нагальною проблемою є інтеграція – культура і освіта мають бути 

єдиним комплексом. Основними завданнями цього інтегративного процесу є 

формування базової культури,виховання здатності до сприйняття творів мистецтва, 

формування високих культурних потреб та інтересу до удосконалення культури 

спілкування,визначення свого місця у діалозі культур, а також розвиток культурного 

самопізнання. При такому підході постає педагогічна необхідність пошуку різних форм 

і методів мистецької діяльності, які виховують не бездумних виконавців, а мислячих 

людей, творчий потенціал, висока ступінь інформованості й спеціальної підготовки 

яких доповнені національною самосвідомістю, моральною культурою й естетичним 

смаком. Інтеграція як процес створення цілісної і багатовимірної картини світу 

сьогодні набуває статусу одного з провідних методологічних принципів мистецької 

освіти.  
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У нашому дослідженні реалізація інтегративного підходу до мистецького навчання 

акцентує важливість врахування педагогічного потенціалу художньої інтеграції і 

ставить мету подолання вузькопрофільної однобічності музичної освіти, формування 

поліхудожньої свідомості на основі інтеграції знань і спрямованості на процес 

цілісного художньо-естетичного виховання школярів. 

 

1. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

1.1 Сутність теоретико-методологічних досліджень проблеми формування 

художньої культури школярів 

 

Аналіз поняття «художня культура», осмислення значення художньої культури 

особистості протягом багатьох століть було актуальною проблемою філософсько-

психологічної, історичної, педагогічної науки та інших наук. Арістотель, М.М.Бахтін, 

М.О.Бердяєв, Г.В.Ф.Гегель, І.Кант, М.С.Каган, Платон, Ж.Ж.Руссо, Ж.-П.Сартр, 

А.Тойнбі, Д.Шпенглер та інші мислителі довели, що художня культура – це процес і 

результат буття людини, умова розвитку її творчих здатностей, форма передачі 

духовного досвіду людства. Означення до слова культура «художня» пов’язано з 

мистецтвом і полягає в тому, що в процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтва і 

практичної художньо-творчої діяльності формувати особистісно-ціннісне ставлення до 

дійсності та мистецтва, розвивати естетичну свідомість і художню компетентність, 

здатність до самореалізації, потребу в духовному та творчому самовдосконаленні. 

М.Бахтін підкреслював, що художнє – це естетичне, яке оформлене у вигляді твору 

мистецтва. Художність – це моменти світу, цінність світу і життя, «сукупність 

прийомів формування і завершення людини та її світу» [3, с.169].  

Надаючи великого значення формуванню художньої культури через мистецтво, 

Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, М.С.Каган, Б.М.Нємєнський, А.М.Прихожан, 

Н.К.Роджерс, Д.Г.Скотт розглядають художню культуру особистості як творчу 

характеристику, що формує особливе ставлення до творів мистецтва та в подальшому 

має супроводжуватись перетворенням їх ідей у сприйнятті та осмисленні життєво 

значущої парадигми буття. У системі художньої культури суспільства художня 

культура особистості знаходить місце у сфері художнього споживання, яка об’єднує 

величезний світ художніх потреб, смаків, оцінок, ідеалів, складний світ індивідуально-

особистісного сприйняття художніх цінностей, обумовлений різноманітними 

детермінантами. Процеси демократизації неминуче руйнують раніш жорсткі кордони 

культури. З одного боку, це є свідченням життєвості культури, її діалектичного 

розвитку. З другого – латентним усуненням людини із культури як захисту «культу 

світла» в імітаційну, умовну реальність, яку заповнив ринковий дух: «добре те, що 

купується»,збіднінням культурного багажу людини. Поступово мистецтво 

перетворюється у копію, симулякр (розквіт кічу – особливого культурного утворення), 

шоу-культура, що усуває історичну свідомість людини (усічені романи 

Ф.М.Достоєвського, скорочене виконання творів Й.С.Баха, Л.В.Бетховена, виступи 

співаків під фонограму, «Анна Кареніна» Л.М.Толстого у коміксах). 

Перед педагогікою постає питання необхідності пошуку якісно нових підходів до 

формування художньої культури школярів, які допомогли б освоїти досвід сходження 

духу і продемонстрували б внутрішню безмежність людини. Серед різноманітних 

засобів формування художньої культури особистості важливе місце належить 

музичному мистецтву.  
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1.2 Кореляційна залежність художньої культури та інтеграції мистецтв 

Проблеми інтеграції музичного виховання, синтезу мистецтв, між предметних 

зв’язків, інтегрованих курсів останні десятиліття привертають увагу дослідників у 

сфері педагогіки мистецтва і у різних концептуальних методичних засадах 

розв’язується щодо початкової школи, основної, позашкільних навчальних закладів та 

професійної освіти. В українській науці започатковано дослідження філософії 

інтегрованої освіти (Р.А.Арцишевський, С.Кленко), її дидактичних (Н.М.Бібік, 

С.У.Гончаренко, В.Д.Ільченко, І.М.Козловська), педагогічних (О.І.Волков, 

В.Г.Кремень, М.Д.Мадзігон, С.Г.Мельнічук, В.В.Радул, О.С.Радул) і психологічних 

(І.Д.Бех, О.В.Запорожець, Д.А.Леонтьєв, Д.Ф.Ніколенко, Т.С.Яценко) засад. Проблемам 

розвитку музичного мистецтва, музичної педагогіки, інтеграційного освоєння 

мистецтва взагалі й музики зокрема, присвячена значна кількість наукових праць 

видатних учених (Л.Б.Архімович, М.О.Грінченко, М.П.Загайкевич, Л.М.Масол, 

А.К.Мартинюк, О. М. Отич, О.П.Рудницької, С.О.Соломахи). 

На думку науковців особливі перспективи впровадження інтеграції полягають в 

оновленні мистецько-культурологічної освіти, де наразі відбуваються суттєві зміни: 

міждисциплінарний зміст освіти узгоджується з педагогічними технологіями 

особистісно-розвивального спрямування, активізуються пошуки нових підходів щодо 

художнього навчання й виховання школярів засобами мистецтва. Саме мистецтво 

покликане задовольняти одну з найвищих потреб людини – художню, яка інтегрує 

інтелектуальні, емоційні та моральні потреби. 

Інтегративний тип освіти в широкому філософсько-культурологічному розумінні 

цього поняття, на наш погляд, може стати необхідним підґрунтям для створення 

адекватної запитам сучасності світоглядно-виховної моделі мистецько-

культурологічної освіти,що стане консолідуючим чинником у процесі народження і 

співіснування різноманітних підходів до навчання і виховання школярів засобами 

мистецтва, сприятиме узгодженню міждисциплінарного змісту освіти з педагогічними 

технологіями особистісно-художнього спрямування. 

Як сказано в Енциклопедії освіти, «інтегративний підхід в освіті веде до інтеграції 

змісту освіти. Тобто доцільного об’єднання його елементів у цілісність» [5]. 

Результатом мистецько-культурологічної освіти та художньо-естетичного виховання 

має стати система особистісних художньо-естетичних цінностей та компетенцій, як 

важливий компонент загальної життєвої соціокультурної компетентності, що полягає в 

здатності керувати набутими художніми знаннями і вміннями, готовність 

використовувати отриманий досвід у самостійній практичній художньо-творчій 

діяльності згідно з універсальними загальнолюдськими художніми цінностями та 

гуманістичними світоглядними позиціями.  

 

2.Інтегративний підхід в музичному навчанні та вихованні 

2.1 Теоретичні засади інтеграції мистецтв в музичному навчанні та вихованні 

 

Інтеграція в музичному навчанні та вихованні передбачає об’єднання частин 

навчально-виховного процесу в єдине ціле, узгодження компонентів і упорядкування 

відносин між ними, тобто – інтеграційний (об’єднавчий) процес, що забезпечує 

формування в учнів цілісної і багатовимірної картини світу. Вона набуває статусу 

одного з провідних методів сучасної мистецької освіти, адже ізоморфно відображає 

тотальну якість сучасного постмодерністського інформаційного суспільства, 

визначальною ознакою якого стає досить високий рівень семіотизації дійсності. У 

процесі синтезу мистецтв налагоджуються духовно-естетичні контакти школярів з 

безмежним розмаїттям світу. Інтегративні методи музичного навчання та виховання 
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спрямовані на забезпечення систематизації художньо-естетичних знань та уявлень 

учнів, координацію різноаспектних мистецьких вражень і досвіду. 

У наукових працях педагогів і психологів (Н.М.Бібік, Г.Г.Ващенка, 

В. М. Верховинця, О.В.Запорожця, С.Ф.Русової, В.О.Сухомлинського, 

К.Д.Ушинського) обґрунтовано важливу педагогічну роль інтеграції в навчанні та 

вихованні художньої культури школяра, в активізації різних видів діяльності, у 

стимулюванні аналітико-синтетичних зусиль дитини, у розвитку її інтелектуальної та 

емоційної сфери, у формуванні цілісних уявлень про життєві явища і про світ в цілому. 

Видатний педагог Г.Г.Ващенко одним із перших втілював ідею інтеграції в 

практику навчання й виховання молодих поколінь. Методичне збагачення процесу 

навчання він бачив у використанні могутнього впливу на душу дитини сполучення 

слова і музики. Мистецьке виховання важливе не тільки саме по собі, зауважував 

учений, а й тим, що воно активізує навчальний процес у цілому. Воно робить його 

цікавішим, внаслідок чого діти починають вчитися з більшим бажанням, а то й із 

захопленням[3,с.388]. 

Чимало праць науковців присвячено проблемі інтеграції змісту предметів у процесі 

художньої, зокрема музичної освіти. Значний інтерес у вивченні питань,що стосуються 

інтегрованого підходу до організації музичного сприймання школярів, дидактичних 

особливостей інтегрованих уроків музики й використання позашкільних форм роботи 

та видів діяльності школярів у процесі засвоєння музичних знань, викликають 

дослідження Б.В.Асафєва, Е.І.Бальчітіса, Д.Б.Кабалевського, М.П.Лещенко, 

Л.М.Масол, О. М. Отич, О.П.Рудницької, С.О.Соломахи. Зокрема Б.В.Асафєв, 

переймаючись проблемою виховання у слухачів творчих інстинктів, глибоко 

досліджував зв’язки музичного мистецтва з різноманітними виявами життя. 

Пропонуючи прийоми засвоєння ладових і тональних контрастів, академік зупинявся 

на таких немузичних аналогіях, як колір, забарвлення, тактильні відчуття, 

характеризуючи світлові контрасти тональностей як яскравіший, світліший, 

жорсткіший, темніший тощо [1]. Такий підхід ученого до поглиблення музичного 

сприймання та вивчення музичної грамоти зумовлював необхідність залучення як 

музичних, так і немузичних асоціацій слухачів, поєднання музично-інтонаційного, 

візуально-образного, пластичного аспектів осягнення змісту художнього твору. 

Е.І.Бальчітіс наголошував на значенні проблем розвитку музично-слухових уявлень 

дітей, на свідомому та емоційному сприйманні музичного змісту творів. Ефективним 

прийомом активізації образної уяви, фантазії, музично-творчих, літературних 

здібностей педагог називає літературно-творчі спроби школярів, що зумовлені змістом 

музичних творів [2]. 

Інтегративним результатом розуміння та інтерпретації смислового значення твору, 

вважає естетичну оцінку О.П.Рудницька. Вона розцінює художнє оцінювання як 

важливий компонент сприйняття, «який показує вплив мистецтва на людину, характер 

її емоційно-естетичного реагування, відповідність твору особистісним потребам та 

інтересам» [9, с.111].  

На сучасному етапі поняття «педагогічна інтеграція» в педагогічній літературі 

трапляється все частіше. Виходять у світ збірники науково-методичних праць, що 

містять як теоретичне обґрунтування інтеграції, так і описи практичного досвіду. 

Створено програми інтегрованих курсів навчальних дисциплін, розробки інтегрованих 

уроків. 
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2.2 Методи і форми інтегративного підходу до музичного навчання та виховання 

 

Узагальнення науково-теоретичних джерел і шкільної практики дає змогу 

визначити тенденції, характерні для інтегрованих програм у цілому: 

- збільшення, відновлення, розмаїтість інформації( від класу до класу); 

- актуалізація, а в міру необхідності, і коректування навчально-тематичних планів; 

активний розвиток логічних асоціативних зв’язків (розвиток мислення) при тісному 

взаємозв’язку з образною (емоції) сферою особистості учнів; 

- зростаюче значення міжнаукових зв’язків, при акценті на світоглядний, 

психологічний і естетичний фактори; 

- комплексне поєднання методів контролю, самоконтролю й діагностики (як на 

уроках, так і у виконанні творчих завдань вдома); 

- активізація всіх видів діяльності на уроці; 

- розумне поєднання у викладанні предмета соціально значимих методів і принципів 

(демократизм, помірний лібералізм і здорова конкуренція) з інтерактивним, 

діалоговим режимом навчання (педагогіка співробітництва, педагогіка 

співтворчості, проблемна педагогіка); 

- розрахунок на розвиваюче навчання. 

У результаті нам бачаться наступні рівні інтеграції в музичній освіті: 

1. Епізодична, вузько локальна інтеграція; на рівні окремих понять, визначень, 

структурних елементів ( наприклад, взаємозв’язок музичного й образотворчого 

ряду, музичного й літературного тексту; або це відбито технологічно – у 

сполученні прийомів, методів, жанрів з декількох видів мистецтва). 

2. Блокова інтеграція, або інтеграція середнього рівня – на рівні взаємопроникнення з 

декількох різних областей знання тем, ідей, методів, теорій (на уроках музики вона 

буває тематична – наприклад, тема моря в музиці, образотворчому мистецтві й 

літературі; або мистецтвознавча – що дає значне число «ступенів свободи» через 

поєднання, аналіз і узагальнення різних видів мистецтва, а не окремих творів або їх 

тематики);  

3. Комплексна, або широкомасштабна інтеграція – на культурологічному, 

філософсько-світоглядному рівні, на основі рефлексивного оперативного творчого 

обміну знаннями з різних сфер (наприклад, спів повинен розглядатися як 

багатоликий, сумарний, інтеграційний процес – фізіологічний, фізичний, 

гносеологічний, духовний, соціологічний, творчий, тобто у різних іпостасях співу 

як природного феномена). 

Музична педагогіка є своєрідною динамічною моделлю життя і загальнолюдського 

досвіду. В музичній діяльності – виконавській, слухацькій, композиторській – ми 

знаходимо своєрідні канали залучення до духовного над особистісного буття через 

розчинення індивідуального у всезагальному. Така інтеграція досвідів схожа з ефектом 

художньої синестезії, коли актуалізуються не лише сукупність відчуттів, а й архетипи і 

досвіди різних культур. Осягнення сутності такої моделі в музичній діяльності 

(сприйняття, виконання, викладання) є проявом музичних здібностей і високого 

художнього потенціалу особистості, що формується в усіх ланках музичної освіти. 

Музично-педагогічні школи завжди прагнули до всеохоплюючого підходу в навчанні 

та вихованні. 

Однак слід констатувати, що однією з найбільших проблем навчання музики є 

низький рівень засвоєння дітьми музичних знань, недостатня сформованість уявлень 

про елементи музичної мови, про їх значення у створенні музичного образу. Загалом 

для дітей це складний і трудомісткий процес, який вимагає від школяра стійкої уваги, 

зосередженості, концентрації емоційних та інтелектуальних зусиль. В центрі уваги 
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вчителя має бути міцне й свідоме засвоєння школярами таких засобів музичної 

виразності,як звуковисотність, метро ритм, динаміка, тембр, лад, темп, форма тощо. 

Музична грамота – це система музичних знань або початкових відомостей про музичні 

явища й об’єкти,про елементи музичної мови, що викладені в доступній формі й 

пов’язані в практиці навчальних закладів з одночасним розвитком музично-слухових 

уявлень, ладового, інтонаційного, ритмічного чуття, із цією метою об’єднані із 

сольфеджіо, що включає у себе як теоретичні, так і практичні форми роботи. 

Використовуючи інтегрований підхід до викладання музичної грамоти, вчитель 

робить процес опанування дітьми основних елементів музичної мови радісним і 

цікавим, розширює, розвиває сенсорну сферу учнів, дає цілісне уявлення про мистецькі 

та життєві явища. З цього приводу варто згадати думки К. Д. Ушинського, який 

писав,що «дитина мислить формами, фарбами, звуками, відчуваннями взагалі [10, 

с.406]. 

Щедрою була педагогічна спадщина К. Стеценка, який відстоював принцип 

взаємозв’язку музики з комплексом мистецтв. Він обґрунтовував важливість 

доповнення слухових вражень у процесі сприйняття музики іншими сенсорними 

відчуттями, вважаючи, що знання, здобуті лише на основі слухових уявлень, є 

абстрактними[8]. 

Ця теорія була розвинена в діяльності М. Д. Леонтовича, який висував ідею 

поєднання кольорів зі звучанням музичного твору як однієї з найважливіших умов 

цілісного сприйняття художнього образу. Він підкреслював, що кожен педагог мусить 

викладати музику в контексті інших наукових художніх знань. М. Д. Леонтович, 

музичне виховання пов’язував з піснею як найправдивішим за своєю етико-художньою 

суттю життєвим явищем. Він послідовно дотримувався принципу визначальної ролі 

фольклору у музичному навчанні дітей, пропонував починати з без нотного співу на 

основі народних мелодій, які вважав незамінними і в оволодінні нотною грамотою [6]. 

Інтегративний підхід до навчання та виховання актуальний і перспективний і на 

сучасному етапі. Як підкреслює у своїх роботах Л.М.Масол, інтегративний підхід 

відповідає завданням особистісно орієнтованого навчання, дає можливість виявити 

ставлення учня до навколишнього світу, своєю метою визначає створення оптимальних 

умов для розвитку та самореалізації школяра шляхом формування цілісних знань [7]. 

Слушним є вислів Л. М. Масол про те,що цілісність світу має опановувати цілісна 

людина й що «інтегральним центром особистості, що створює ядро світогляду, є 

духовно-творча константа, яка постійно збагачується, »опромінюється» різноманітними 

впливами» [7,с.58]. Тому музичне навчання та виховання як інтеграційне утворення 

визначає цілісність, унікальність і неповторність особистості, є потужним джерелом 

формування культури художнього сприйняття, світоглядних позицій та ціннісних 

орієнтацій школярів, що виявляються в процесі власного творення. 

З урахуванням інтегрованого підходу до засвоєння музичних знань пропонуємо ряд 

цікавих методичних прийомів і форм роботи, використання яких сприятиме цілісному, 

глибокому засвоєнню музичних знань, практичних умінь і навичок художньої 

діяльності, активізації емоційної та інтелектуальної сфери дітей на уроці й у 

позаурочний час. 

Інтегровані художньо-творчі завдання: 

- прослухані музичні твори віднести до одного з трьох китів( жанрів) музики. 

Відповідно до характеру музичного твору намалювати: кита,що марширує (сумний, 

веселий, урочистий марш); кита,що танцює (український, східний, африканський 

танець; кита,що співає пісню (українську народну, естрадну сучасну або 

старовинну). 
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- Скласти казку про піаніно. Зафарбувати в зошиті фортепіанну клавіатуру, 

відповідно по висоті звучання октаву, в якій може співати школяр, пташка, 

зобразити літній дощик, білочку, ведмедя, слона, динозавра, дзвіночків, грому 

(кольори учень добирає відповідно до характеру явища або уявного художнього 

персонажа. 

- Запропонувати власні варіанти звукових картинок явищ природи, тваринного світу 

і вказати, в яких октавах їх можна виконувати. Придумати назви музичних творів, 

де зображалися б ці явища. 

- Намалювати музичний будиночок на цупкому папері кольоровими олівцями або 

фарбами і створювати казки-подорожі будиночка в різні октави. 

- Запропонувати музичні твори, які можна використати для супроводу казкового 

сюжету. Створити сценарій музичної казки, виходячи з матеріалу, який вивчається 

на даному етапі. 

- Скласти казку про ноти та інших героїв музичної країни, створити портрети 

скрипкового й басового ключа. 

- На нотний стан « музичного деревця» переписати улюблену мелодію. 

- Зобразити на аркуші паперу графічну лінію цієї мелодії й уявити, що це обриси 

гірського ландшафту. Розмалювати фарбами уявлену мелодію, використовуючи 

ноти та інші музичні знаки. 

- Продекламувати вірш про дощик із різними мовними інтонаціями ( радості, 

захоплення, подиву, жалю, прохання, вимоги), додаючи ритмічні оплески:» іди 

дощику дрібненько, буде листя зелененьке, 

З хмарки дзвінко виливайся, поступово зупиняйся».  

Музична грамота як елемент художнього тезаурусу містить великі резерви для 

інтеграції художніх знань, якими мають оволодіти школярі. Ефективним методом 

інтегрованого навчання є інструментальне виконавство. Виконавство потребує 

залучення нервової, психічної, інтелектуальної, емоційної та вольової сфер людини. У 

галузі інструментального навчання доцільним, на нашу думку, є інтегративний підхід, 

який передбачає застосування теоретичних і практичних знань різних навчальних 

дисциплін. 

Відомий японський педагог Сініті Судзукі вважав, що навчання грі на музичному 

інструменті це своєрідна філософія, що включає в себе погляди на художнє виховання і 

розвиток дитини. За допомогою гри на музичних інструментах, на думку С. Судзукі, 

можна розвинути не тільки музичні вміння та навички, а й удосконалити здатність до 

розумових операцій: порівняння, аналізу, зіставлення, запам’ятовування тощо. 

Індивідуальні музичні заняття гри на музичному інструменті є дуже специфічними, 

оскільки педагог за допомогою застосування інтегративних художніх образів повинен 

впливати на глибинну почуттєву сферу школярів і в такий спосіб пробуджувати їхні 

уподобання чи антипатії, впливати на їхні погляди та переконання. Саме ці унікальні 

можливості музичних занять дають підставу розглядати їх педагогічну ефективність 

щодо формування художньої культури школярів. На практиці використовуємо різні 

види музикування – це елементарне, творче та концертне музикування. Елементарне 

музикування включає навчальне музикування – навчання елементам музичної мови і 

вмінню їх практично застосувати, формування стійких слухових уявлень щодо 

основних виразних музики і накопичення в учнів активного словника музичних 

елементів для подальшого самостійного оперування ним. Творче музикування – 

спонтанне, імпровізоване звернення учнів до знайомого матеріалу, вміння 

використовувати його по-своєму, варіювати. Концертне музикування – сольне 

виконання школярами, або в ансамблі з викладачем створеної ними музики, а також 

виконання класичної, сучасної, спеціально підібраної для цієї мети. В умовах інтеграції 
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засвоєння окремих видів музично-виконавської діяльності доповнюється 

використанням прикладів їх взаємодії. Такі приклади емоційно підсилюються засобами 

мистецтва слова (вірші, прислів’я, загадки), образотворчого мистецтва (репродукції 

картин, власні малюнки) та театралізації ( діалоги з уявними або казковими героями, 

інсценізації тощо). 

Зацікавленість учнів неминуче приводить вчителя до пошуку нового в побудові 

уроку, позакласних заходів, в організації індивідуальної роботи з школярами, підбору 

цікавого репертуару, у використанні інтегративних засобів та методів педагогічного 

впливу. 

 

Висновки 

 

Таким чином, осмислене використання інтегрованого підходу в процесі 

мистецького навчання забезпечує цілісний природний художньо-естетичний розвиток 

особистості, створює умови для формування художньо-естетичного світогляду та 

уявлень школярів, необхідних для створення у них цілісного художнього 

полікультурного образу світу. Отже, формування художньої культури учнів залежить 

від ступеня і характеру освоєння ними творів мистецтва. Знайти та збагатити 

особистісний смисл художнього, який перебуває саме у взаємодії твору і того, хто 

сприймає, допоможе використання інтегративного підходу у навчально-виховному 

процесі.  

Перспективи подальших досліджень ми бачимо у виявленні сучасних тенденцій 

інтегративного підходу в контексті педагогічного культуро творчого процесу, 

особливостей його впливу на сферу культурного буття та навчання учнів. Тому, 

головне завдання викладача у подальшій творчій роботі в тому, щоб «привити 

художній імунітет» вихованцям, послідовно, делікатно й неупереджено підходячи до 

відбору високохудожніх творів мистецтва, що стануть підгрунттям для зростання їх 

художньої культури, пробуджуючи в них прагнення до естетичного та етичного ідеалу 

– істинного, доброго, прекрасного, мудрого в мистецтві й у житті. 
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