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МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 

Особистість школяра формується в процесі активної взаємодії з 
природним, предметним і соціокультурним оточенням. Виходячи з цього, 
необхідно забезпечити кожному вихованцеві умови для самостійної, творчої 
предметно-перетворювальної діяльності, для включення його у навчально-
виховний процес як суб’єкта. 

Предметно-перетворювальна діяльність спрямована на перетворення 
предметів навколишнього фізичного світу. Цей вид діяльності 
характеризується насамперед тим, що завершується предметним 
результатом, матеріальним продуктом. Саме через результат, продукт праці 
людина опосередковано спілкується з іншими, що й зумовлює зміст і форми 
ставлення її до них. 

Усвідомлюючи надзвичайно велику роль предметно-перетворювальної 
діяльності, класик вітчизняної педагогіки  К.Д.Ушинський зазначав, що 
“вільна праця потрібна людині сама по собі, для розвитку і підтримання в ній 
почуття людської гідності”, що лише особиста праця вихованця має життєво-
важливе значення, адже “праця - особиста, вільна праця - це є життя”[3, 108]. 
Звідси логічно випливає висновок, що саме виховання, якщо воно бажає 
щастя людині, повине готувати її не для щастя, а для праці, розвинути в 
дитині звичку і любов до праці, дати їй можливість відшукати для себе 
працю в житті. 

Тільки в умовах предметно-перетворювальної діяльності учень здатний 
до дії, до усвідомлення своєї свободи творити світ, ставити мету, обирати 
способи поведінки і спілкування з оточуючими, взаємозбагачуючи досвід 
діяльності. Її структура має двоєдину природу: суб’єкт пізнає і перетворює 
себе не тільки у світі предметів, а й у світі людей. 

Моделюючи зміст предметно-перетворювальної діяльності учнів 
загальноосвітньої школи, необхідно дотримуватися наступних принципів її 
організації, що визначені видатним українським педагогом 
В.О.Сухомлинським й які залишаються актуальними і для сучасної 
національної школи. До таких належать: раннє залучення учнів до 
продуктивної праці, висока моральна основа і суспільно-корисна значущість 
трудової діяльності школярів; максимальне наближення праці дітей до праці 
дорослих; творчий характер праці; наступність змісту трудової діяльності, 
відповідних умінь і навичок; постійність продуктивної праці для дітей [2]. 

Виходячи з цих принципів, надзвичайно важливим є забезпечення 
основних завдань організації предметно-перетворювальної діяльності: 1) 
оволодіння школярами основними сферами життєдіяльності сучасної 
людини; 2) турбота про здоров’я і домашній побут; 3) виховання 
бережливого ставлення до результатів праці людей; 4) уміння переборювати 
труднощі, доводити розпочату справу до завершення; 5) формування звички 



щоденно виконувати певні трудові доручення: 6) охорона природи і 
навколишнього середовища: 7) збереження і примноження художніх, 
наукових, технічних цінностей; 8) ознайомлення з масовими професіями. 

У процесі педагогічного моделювання предметно-перетворювальної 
діяльності необхідно враховувати специфічні особливості організації 
сучасного сільськогосподарського виробництва, нові економічні реформи, 
природне оточення сільської школи, особливості праці й побуту жителів 
села; результати психолого-педагогічної діагностики трудової активності, 
способи реалізації основних функцій цього виду діяльності - пізнавальної, 
виховної, розвиваючої, комунікативної, ціннісно-орієнтаційної тощо. 

Пізнавальна функція передбачає засвоєння сільськими школярами 
техніко-технологічних та економічних знань, практичних умінь і навичок, що 
потрібні для трудової діяльності в сільськогосподарському виробництві, 
сфері переробки сільськогосподарської продукції, сфері обслугування тощо. 

Виховна функція має на меті виховання працьовитості, культури праці, 
відповідального ставлення до природи, потреби в праці, формування стійких 
професійних інтересів, вироблення навичок організованості, 
дисциплінованості, умінь переборювати труднощі тощо. 

У процесі предметно-перетворювальної діяльності необхідно розвивати 
творчі здібності до різних видів праці, задатки та інтереси. 

Найбільш ефективною предметно-перетворювальна діяльність, як 
показали дослідження, буде тоді, коли вона характеризуватиметься 
комплексністю, достатньою складністю, спиратиметься на особливості й 
можливості кожного вихованця. Під час її організації потрібно включати 
учнів у діяльність високого рівня труднощів, бо праця, яка позбавлена 
фізичних, інтелектуальних, моральних, психологічних утруднень, гальмує 
розвиток самостійності, ініціативи, творчості, гасить діяльні інтереси 
школярів. Водночас, організація діяльності, що вимагає в розумній дозі 
напруження фізичних і психічних сил школярів, зіштовхує їх з реальними 
життєвими труднощами - створює умови для випробування своїх сил, 
стимулює виявлення їхніх прихованих можливостей [1]. 

Трудову діяльність у різних її видах і формах треба насичувати 
пізнавальними елементами. За такої умови вона не тільки дає вихованцям 
знання з техніки, технології, формує трудові, організаторські вміння та 
способи діяльності, а й поглиблює їхні уявлення про можливі й найбільш 
гідні людські якості та стосунки, зміцнює розуміння зв’язку між 
індивідуальною поведінкою однокласників і рівнем розвитку класного і 
шкільного колективу. 

Важливо в процесі педагогічного моделювання змісту і під час 
безпосередньої організації предметно-перетворювальної діяльності 
забезпечити наступність різних її видів і форм, щоб зміст праці дітей 
молодшого шкільного віку поглиблювався і розширювався в середніх і 
старших класах, бо це даватиме їм змогу опанувати нові і більш складні 
трудові вміння і навички. Великий виховний вплив на учнів справляє праця, 
яка має багато спільного з продуктивною працею дорослих. А 



урізноманітнення видів праці не тільки відповідає природі дитини - 
прагнення до змін, - а й сприяє кращій підготовці учнів до свідомого вибору 
професій. Разом з тим різноманітна трудова діяльність учнів сприяє їх 
фізичному, інтелектуальному, соціальному й духовному розвитку. 

Суспільно корисна трудова діяльність робить учнів активними членами 
колективу, породжує органічний зв’язок з ним. Цей зв’язок у процесі 
колективної діяльності здійснюється не лише опосередковано, а й через поділ 
трудових функцій між її учасниками. Тут педагогічно доцільними будуть такі 
види суспільно корисної праці, де є велика кількість операцій, де можна 
провести найбільш повний розподіл трудових функцій між її учасниками. У 
процесі виконання колективного завдання між учнями виникають стосунки 
взаємної відповідальності, взаємного контролю, формуються почуття 
обов’язку і відповідальності. 

Завдяки організації колективної трудової діяльності є можливість 
випробувати кожного учня в ролі організатора, щоб він набув досвіду 
керівника, а також у ролі виконавця, коли учень, зважаючи на інтереси 
колективу, вчиться невимушено підкорятися своїм однокласникам, 
виконувати їхні вимоги. 

Багаторічне вивчення досвіду організації предметно-перетворювальної 
діяльності сільських школярів та проведені дослідження дозволяють 
виділити такі її напрями: 1. Трудова діяльність в сім’ї: самостійне 
прибирання в будинку; самостійний поточний ремонт будинку; прання і 
прасування білизни; пошиття простих виробів; догляд за меблями і 
побутовими електроприводами (холодильник, пилосос, пральна машина й 
ін.); приготування їжі; заготівля та переробка овочів, фруктів; виконання всіх 
видів робіт на присадибній ділянці, в саду; догляд за домашніми тваринами і 
птицею; участь разом з батьками в усіх видах домашніх справ, систематична 
допомога їм у догляді за меншими дітьми, престарілими родичами, дідусями, 
бабусями. 2. Трудова діяльність у школі: прибирання класних приміщень, 
майстерень школи (миття підлоги, панелей); оформлення класних кімнат і 
кабінетів; виготовлення посібників, їх ремонт; чергування в класі, школі, 
їдальні, організація чергування молодших школярів; ремонт господарського 
інвентаря і меблів (стільців,  столів,  парт,  шаф і ін.);   виготовлення і ремонт 
різних навчальних посібників, підручників, моделей, макетів, обладнання для 
навчальних майстерень, кабінетів, навчально-дослідної ділянки; участь у 
ремонті школи: масляне фарбування підлоги, панелей; допомога дорослим у 
спорудженні навчально-господарських будівель: теплиць, парників, 
кролеферм, спортплощадок і ін.; виконання замовлень підприємств, 
організацій, установ; благоустрій шкільного подвір’я: розбиття доріжок, їх 
бетонування, обгороження квітників і ін. ділянок. 3. Предметно-трудова 
діяльність на пришкільній ділянці, в полі та на фермі: насадження кущів та 
дерев; розбиття клумб; вирощування овочевих та плодово-ягідних культур, 
квітів; участь в опорядженні очисних споруд біля тваринницьких ферм; 
внесення органічних добрив; ведення дослідницької роботи; участь у 
підготовці сільськогосподарської техніки до виконання 



сільськогосподарських робіт; догляд за тваринами, птицею; заготівля кормів; 
прибирання тваринницьких приміщень тощо. 

Для того, щоб краще організувати трудову діяльність, доцільно 
залучати учнів до вибору об’єктів праці, організовувати розвідку трудових 
справ. Для досягнення цієї мети можна розбити село на сектори і закріпити їх 
за класами. “Розвідники” вивчатимуть, що треба терміново зробити на своїй 
території, що мати в перспективі на півріччя, рік. 

Форми організації предметно-перетворювальної діяльності можуть бути 
різними: уроки, гурткова і клубна робота, трудові об’єднання школярів, 
суспільно корисна, продуктивна праця, природоохоронна діяльність, 
дослідництво та технічна творчість тощо. 

Зрозуміло, що зміст предметно-перетворювальної діяльності учнів у 
сільській школі значною мірою визначається програмами з трудового і 
професійного навчання, предметів шкільного компонента, що можуть 
вводитися і вибиратися школою, виходячи з регіональних, національних 
особливостей, наявності педагогічних кадрів, навчально-матеріальної бази, 
бажання учнів. До таких курсів можна віднести основи економічних знань, 
основи екології, основи вибору професії, охорона життя і здоров’я дітей, 
профільні спецкурси тощо. 

Програмами з трудового навчання передбачено вивчення технічної, 
сільськогосподарської, побутової праці, що забезпечує формування техніко-
технологічних та економічних знань, практичних умінь і навичок роботи з 
різними матеріалами, інструментами, машинами і механізмами, виховання 
культури праці, інтересу до різних видів трудової діяльності. Не менш 
значущою умовою ефективності предметно-перетворювальної діяльності, що 
має бути врахованою при її плануванні та організації, є диференціація змісту 
трудової діяльності та розподілу обов’язків, навичок, умінь з погляду 
статевої належності. Зміст та завдання трудового навчання мають бути 
диференційованими, грунтуватися на національних українських традиціях. 

У сільських загальноосвітніх школах йде інтенсивний пошук шляхів 
удосконалення трудового навчання і виховання на засадах національних 
культурних традицій. Магістральною лінією в створенні національно 
орієнтованої системи трудового навчання на думку багатьох педагогів-
практиків, як і вчених, має стати залучення школярів до занять народними 
ремеслами і декоративно-прикладним мистецтвом. 

Проведений дидактичний аналіз змісту поширених у тих чи інших 
регіонах України народних ремесел і декоративно-прикладних мистецтв 
дозволяє розділити їх на три категорії з погляду придатності для масового 
вивчення в сільських загальноосвітніх школах: малопридатні, обмежено 
придатні і бажані. До останньої групи, тобто таких, що мають високі 
навчальні, практичні, розвиваючі і профорієнтаційні можливості за 
одночасної відсутності значних проблем з матеріально-технічним 
забезпеченням, можна віднести художню обробку металу й деревини, 
вишивку, в’язання; аплікацію, гончарну справу; лозоплетіння, бісерне 
рукоділля, роботу з соломкою, писинкарство тощо. 



Художньо-конструкторська діяльність має на меті створення виробів, 
що відповідають таким основним вимогам, як корисність, зручність і краса. 
Цей вид діяльності сприяє естетизації праці, адже учні привчаються не лише 
до спостереження, сприймання естетики трудової діяльності, але й можуть 
створювати прекрасне в побуті, в місцях навчання, в навколишньому 
середовищі. Вивчаючи народні ремесла та художні промисли, учні 
поглиблюють знання про основи композиції, орнаменту, символіку, 
кольористику, технологічні особливості виготовлення декоративно-
ужиткових виробів, розвивають уяву, образну пам’ять, фантазію, формують 
загальнотрудові вміння і навички. Заняття різними художніми промислами і 
ремеслами сприяють активізації виховання естетичних смаків, стимулюють 
творчий пошук у виконанні трудових завдань, формують національну 
самосвідомість. Потрібно стимулювати вихованців до пошуку старовинних 
книг, запису легенд, казок, обрядів, звичаїв, підготовки й видання “Книг 
пам’яті”, створення рукописних серій, наприклад, “Казки (приказки, 
прислів’я) рідного краю”. 

Інтеграція трудового навчання, образотворчого мистецтва та інших 
предметів забезпечує вікові потреби у пізнанні довкілля. На заняттях з 
художньої праці діти узагальнюють, систематизують розрізнені знання, 
моделюють їх в особистісно-ціннісних образах. Програма з художньої праці, 
яка розроблена В.П.Тименком для 1-4 класів, має на меті формування 
освіченої особистості, здатної до перетворення довкілля і самореалізації 
творчого потенціалу на засадах краси і доцільності. Художня праця – це 
діяльність, метою якої є створення матеріальних і духовних цінностей 
образотворчими, конструктивними і декоративними засобами. В основі цього 
курсу лежить декоративно-вжиткове мистецтво як діяльність, спрямована на 
виготовлення художніх виробів, що знаходять практичне використання в 
побуті. Це художнє конструювання з різних пластичних матеріалів: паперу і 
картону, ниток і тканини, глини і пластиліну, природних матеріалів, фанери і 
деревини, дроту і фольги, пластмаси тощо. 

Віддаленість сільської школи від основних центрів дитячої творчості, 
відсутність належної кількості літератури для різних видів гурткової роботи, 
малокомплектність більшості шкіл вимагає пошуку оптимальних варіантів 
організації позакласної роботи. Система позакласної роботи з технічної 
творчості і сільськогосподарського дослідництва включає в себе: різні 
технічні гуртки (в першу чергу, з вивчення сільськогосподарської техніки), 
агрономічні, зоотехнічні, агрохімічні, виробничі екскурсії, екскурсії-
практикуми, науково-практичні завдання на виробництві; заняття юних 
раціоналізаторів і винахідників; науково-технічні конференції, виставки, 
технічні олімпіади, конкурси, зустрічі з передовиками і новаторами 
сільського господарства, науковцями тощо. Ці багаті за змістом форми 
позакласної роботи, при правильному педагогічному моделюванні їх роботи 
та керівництві, здатні сприяти розвитку здібностей, задатків та інтересів, 
підготовці учнів до сільськогосподарської праці. 



Цінність позакласної гурткової роботи з технічної творчості і 
сільськогосподарського дослідництва полягає в тому, що вона дає великі 
можливості для врахування індивідуальних особливостей учнів. У процесі 
такої праці учні не тільки засвоюють трудові вміння і навички, проникають у 
суть закономірностей розвитку природи, а й поступово усвідомлюють 
суспільну значущість праці. Вивчення досвіду організації позакласної роботи 
з технічної творчості і сільськогосподарського дослідництва в сільських 
загальноосвітніх школах показує, що реальним є організація 20-25 різних 
гуртків, залучаючи до їх керівництва, крім учителів, ще й батьків, 
спеціалістів колективних сільськогосподарських підприємств, виробничників 
і т.д. 

Важливість гурткової роботи, на відміну від уроків трудового навчання, 
в тому, що вона сприяє вибору роду трудової діяльності, дає вчителям 
можливість визначити нахили та індивідуальні здібності дітей. Праця в 
гуртках привчає учнів свідомо ставитися до теоретичних узагальнень, до 
вивчення причинно-наслідкових зв’язків між явищами, допомагає розвивати 
конструкторські й організаторські навички, стимулює раціоналізаторство і 
винахідництво, формує інтерес до сільськогосподарської і технічної праці. 

Клуби, наукові товариства є теж важливою формою організації 
позакласної роботи сільських школярів, де вони вчаться конструювати, 
моделювати, експериментувати, здійснювати науковий пошук. Окрім цього, 
конструкторсько-технічна діяльність - один із небагатьох видів діяльності, 
який дає змогу краще підготувати учнів до безболісного входження в 
самостійне життя. Цей вид предметно-перетворювальної діяльності вчить 
учнів працювати інтелектуально та фізично, а найголовніше, помиляючись, 
виправляти себе і йти далі. Помилка учня під час його творчої праці має мати 
не репресивний, караючий характер, а стимулюючий. У зв’язку з новими 
вимогами сьогодення конструкторсько-технічна діяльність має бути 
наповнена новим змістом. Більше уваги повинно надаватись вивченню 
роботи з ЕОМ, а також моделюванню різних видів технічної діяльності. 

Впровадження в сільськогосподарське і переробне виробництво нової 
техніки і технології, як вітчизняної, так і зарубіжної і пов’язана з цим 
комплексна механізація й автоматизація виробничих процесів, 
супроводжується скороченням частки ручної і зростання питомої ваги 
розумової праці. Село сьогодні відчуває не тільки потребу в різноробочих, 
механізаторах, операторах машинного доїння, а все відчутніше зростає попит 
на економістів, менеджерів, програмістів, інженерно-технічних працівників, 
що створює сприятливі об’єктивні умови для узгодження природних 
обдарувань сільських дітей з кадровими потребами місцевих господарств. 

Культивування різних форм організації сільськогосподарського 
виробництва надає учням можливість спробувати себе не тільки у 
виробничих бригадах, а й в орендному і сімейному підряді, в учнівських 
кооперативах, малих підприємствах тощо і власним розумом оцінити 
позитивні й негативні сторони кожної з форм, творчо підійти до їх вибору. 
Дія цього чинника на організацію предметно-перетворювальної діяльності 



значно підсилюється в зв’язку з впровадженням різних форм власності на 
землю, розвитком фермерських господарств. А це в свою чергу веде до 
перетворення самого школяра, його свідомості, ставлення до знарядь праці, 
результатів діяльності. 

Тому нагальною потребою є підготовка підростаючого покоління до 
життя і праці в нових умовах. А отже й мета, й зміст суспільно корисної 
праці повинні відповідати сучасним вимогам, ринковій економіці. Завдання 
суспільно корисної праці - готувати школярів до трудової діяльності, 
забезпечити правильність вибору майбутньої професії, запобігти 
безболісному входженню молоді у світ дорослих та сприяти найшвидшій 
адаптації у нових економічних умовах. Особливо ж необхідно передбачити 
ознайомлення з основами сучасної економіки, метою, принципами, 
завданнями та методами економічної діяльності учнів сільських 
загальноосвітніх шкіл. Та найскладнішим завданням є формування за 
допомогою суспільно корисної праці рис підприємливої людини, що 
спрямовує свою діяльність не лише на власне збагачення, а й на підвищення 
добробуту всього суспільства. 

Отже, для досягнення результативності суспільно корисної праці в 
умовах сільської школи перш за все необхідно виділити мінімальний перелік 
знань, умінь, навичок, потрібних для успішного входження в ринкові 
відносини. Та головне - це адаптація молодого покоління до ринкових умов, 
до нової соціальної ситуації, набуття нових трудових знань, умінь та навичок. 

Результативність трудової діяльності, вирішення завдань технологічної і 
практичної підготовки учнів до праці в сільськогосподарському виробництві 
значною мірою визначається організацією дослідницької роботи школярів. 
Дослідницька робота на пришкільній ділянці, полях учнівської виробничої 
бригади, шкільного колгоспу, полях і фермах колективних 
сільськогосподарських підприємств реально забезпечує поєднання навчання 
з творчею працею в сільському господарстві, розвиває пізнавальну і трудову 
активність, озброює учнів дослідницькими методами, залучає до 
сільськогосподарської науки, формує самостійність, наполегливість, 
допитливість, прагнення до нового, професійні інтереси, творчі здібності. 

У процесі підготовки і проведення дослідів школярі приходять до 
висновку, що без міцних, усвідомлених знань агротехніки, зоотехніки, а 
також основ наук, без застосування передових методів господарювання 
неможливо досягти високих результатів у сільському господарстві. 

Значні можливості, як показує досвід і проведені дослідження, в 
реалізації педагогічно змодельованого змісту програми організації 
предметно-перетворювальної діяльності сільських школярів, забезпечуються 
при створенні навчально-трудових комплексів. На них покладається 
вирішення таких завдань: виховання у школярів любові до 
сільськогосподарської праці та людей праці; розвиток трудової та 
громадянської активності в процесі продуктивної праці; забезпечення 
якісного трудового і професійного навчання учнів та зоотехнічного, 
агрономічного і економічного навчання механізаторів, тваринників та інших 



категорій працівників господарства; розвиток індивідуальних інтересів та 
здібностей учнів; орієнтація на сільськогосподарські професії. Крім цього, 
навчально-трудовий комплекс покликаний розширити учнівське 
самоврядування, підвищити його дієвість, забезпечити економічну 
підготовку учнів, створити умови для сільськогосподарського дослідництва 
[1]. 

Важливим видом предметно-перетворювальної діяльності сільських 
школярів є природоохоронна робота. Можливості для підготовки до 
природоохоронної діяльності у загальноосвітніх школах закладені в 
програмах та змісті навчальних предметів з біології, хімії, фізики, географії, а 
також у програмах спеціальних курсів, в основному для старшокласників. 

Та зміст поняття природоохоронна діяльність передбачає не лише 
знання елементарних екологічних понять чи термінів, розуміння природних 
взаємозв’язків, а й безпосередню природоохоронну діяльність, спрямовану на 
збереження екологічної рівноваги та природних ресурсів. 

Загальноосвітні навчальні заклади, що розташовані в сільських районах 
і готують своїх вихованців до роботи в агропромисловому комплексі, мають 
зосередити свою роботу на поліпшенні природоохоронної діяльності та 
відновленні рівноваги екосистем. Адже в сільськогосподарській діяльності 
людини важливі такі проблеми, як контроль за чисельністю видів, підтримка 
оптимальних умов між видами, що використовуються в сільському 
господарстві або оберігаються як рідкісні. 

Зміст природоохоронної діяльності учнів сільської школи може 
включати: насадження дерев і кущів; протиерозійна робота по збереженню 
грунтів; виготовлення шпаківень, синичниць, годівниць; заготівля кормів для 
птахів і тварин; заготівля і вирощування лікарських рослин; очищення 
джерел, рівчаків; закладання парків, лісопарків, дендропарків; 
огороджування мурашників тощо. 

В системі таких видів суспільнокорисної праці учнів, як благоустрій 
школи і села, виконання сільськогосподарських робіт, створення 
матеріальних цінностей для підшефного дитячого садка, важливе місце 
мають посісти й нові види предметно-перетворювальної діяльності: 
милосердна і благочинна. Участь у благочинній діяльності передбачає 
надання допомоги слабшим, людям похилого віку, хворим, догляд за 
малюками тощо. Варто зазначити, що в даний час майже в кожному 
сільському населеному пункті багатьох областей України створені будинки 
для престарілих і одиноких людей,а отже є можливість залучити школярів до 
цього виду діяльності. В.О.Сухомлинський зазначав, що піклування про 
людей - найдіяльніший, невтомний душевний стан,який скрізь знаходить собі 
об’єкт для застосування. Піклування про оточуючих є ефективним стимулом 
не тільки трудової, а й інших видів активності, де воно виступає і як причина, 
і як результат. Більше того, на цьому грунті виникають і розвиваються високі 
гуманні, громадянські почуття. Милосердна діяльність має на меті участь у 
добровільних жертовних діях - шляхом відмови собі в чомусь задля інших 



(матеріальні пожертви на користь бідних, на національні і громадянські 
справи, затрати часу і зусиль на такі цілі і т. ін.) [2]. 

У праці на користь інших в учнів формуються стосунки товариськості, 
доброзичливості, усвідомлюються обов’язки щодо інших, розвиваються 
відносини співробітництва і взаємодопомоги. 

Загальна характеристика основних видів предметно-перетворювальної 
діяльності свідчить, що саме цей вид діяльності сприяє закріпленню нових 
знань, умінь та  навичок школярів, виховує світоглядні, естетичні якості, 
розвиває політехнічний світогляд, психологічно і практично готує учнів до 
праці, допомагає формуванню гуманістичних загальнолюдських цінностей, 
стимулює творчі процеси, розвиває художній смак, справляє вагомий вплив 
на процес соціалізації особистості. 
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