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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАТИВНОГО НАВЧАННЯ  
В ГАЛУЗЬ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ 

В контексті нової парадигми освіти одним із провідних напрямків її 
подальшого розвитку стало впровадження інтегрованого навчання. 
Перспективність інтеграції у розв’язанні фундаментальних проблем сучасної 
педагогічної теорії та практики визнано рядом нормативних документів: 
зафіксовано в Державній національній програмі “Освіта”, в Законі України 
про освіту, державних стандартах із різних освітніх галузей. 

Значущість актуалізації інтегративного підходу в навчально-виховному 
процесі пояснюється щонайперше необхідністю відновлення цілісного 
світобачення школярів, якому властиве відчуття живого зв’язку “усього у 
всьому”. Традиційна монопредметна система навчання, орієнтуючись на 
класичну методологію науки, що закріпила за аналізом право універсального 
методу пізнання і укорінила метафізичні погляди на дійсність, неминуче 
призвела до розмежування раціональної і чуттєвої форм осягнення світу, 
створила умови для формування в учнів догматизованого, 
диференційованого, калейдоскопічного образу світостворіння і, нарешті, 
обумовила розчленування, дезінтеграцію людської особистості. 

У філософських та педагогічних дослідженнях зазначається, що провідна 
роль у формуванні цілісних утворень належить інтегративним засобам. У 
наукових розробках вказується на те, що цілісні характеристики об’єкту за 
своїм походженням пов’язані з його інтегративними ознаками : “Ціле – 
конкретний об’єкт, який володіє інтегративними властивостями. 
Інтегративність виступає як результуюча узагальнюючої функції поняття 
цілісності”, - пише І.В.Блауберг (2, 26). Саме інтегральний спосіб зв’язку 
елементів цілого забезпечує достатні умови для формування його 
типологічних ознак: внутрішньої єдності структури, не зведеності цілого до 
суми частин, наявності в системі нових якостей. Таку точку зору розділяють 
також вчені В.Г.Афанасьєв, С.Ф. Клепко, І.М.Козловська, Н.В.Ставська. 

Водночас інтеграція виступає не лише станом поєднання окремих частин 
у цілому, але і процесом, способом встановлення цілісності. Сутність 
перебігу інтеграційних процесів полягає у кількісному зростанні зв’язків між 
вихідними елементами системи, посиленні інтенсивності взаємодій між 
ними, їх зближенням, ущільненням, взаємопроникненням. Нагромадження 
цих змін приводить до глибинних перетворень у структурі об’єднання і 
зумовлює формування на цій основі цілісної системи з принципово новими 
функціями та властивостями її компонентів. 

На сьогодні інтегративні процеси характеризуються 
широкомасштабністю та багатоступінчастістю перебігу в освітньому 
просторі. Вони охопили всі сфери шкільної освіти ( природничо-



математичну, суспільно-гуманітарну), кожну ланку навчально-виховного 
процесу ( мету, зміст, методи, форми, засоби).  

Інтегроване навчання починає займати ведучі позиції і в галузі 
мистецької освіти. Про це наочно свідчить зростання масштабів його 
об’єктивації. Так, останнім часом ведеться проектування інтегративних 
технологій, які передбачають насичення художньо-естетичним компонентом 
змісту кожної дисципліни загальноосвітнього циклу. У педагогічній науці це 
явище отримало назву “ естетичної парасолі “, яка уявно вкриває весь 
навчально-виховний процес. Практикується також розробка навчальних 
курсів, побудованих на інтеграції змісту предметів художньо-естетичного 
спрямування і однієї із дисциплін суміжних галузей ( “ Художня праця “). В 
практиці художньої освіти діють інтегративні курси, які передбачають 
об’єднане вивчення усіх видів мистецтв (“ Світова художня культура”, 
“Живий світ мистецтва” – 1-4 кл. авт. Б.П. Юсов, “Інтегративні уроки 
мистецтва” – 1-4 кл., авт. В.В.Алєєв, Т.І. Науменко, “ Музика в системі 
мистецтв” – 8 кл., авт. М.В. Камєнева та багато ін. ). Існують варіанти 
інтеграції в одному навчальному курсі змісту двох чи декількох художніх 
дисциплін (інтегровані курси зі структурою типу “музика-образотворче 
мистецтво”, “музика-образотворче мистецтво-література”, “образотворче 
мистецтво - декоративно-ужиткове мистецтво - література” та ін.). Досить 
поширеною в мистецькій освіті є інтеграція “локального” характеру: 
традиційним стало проведення різноманітних інтегрованих уроків, 
інтегрованих позакласних занять. 

У науково-педагогічній літературі склалась думка про те, що 
інтегративне навчання учнів може виконувати функцію освітньої мети і 
функцію засобу її досягнення. Мета, власне, і визначає сенс функціонування 
інтеграції в освітньому вимірі. 

Аналіз досвіду реалізації інтегративних форм художньо-естетичного 
навчання свідчить, що освітяни-практики найчастіше розуміють призначення 
інтеграції в основному у формуванні в учнів цілісних уявлень про різні види 
мистецтва, узагальненні системи та систематизації художньо-естетичних 
знань, у різнобічному вивченні базових мистецтвознавчих та 
культурологічних понять, у створенні художнього образу з якісно новими 
інтегральними властвостями, розширенні простору художньо-естетичної 
діяльності школярів, в усуненні дублювання у програмах з окремих 
мистецьких дисциплін, скороченні обсягу навчального матеріалу. Подібні 
уявлення про мету інтегративних явищ у художній освіті іноді зустрічаються 
і на рівні теоретичної рефлексії. 

Не заперечуючи значущості вказаних цільових установок, зауважимо, 
що вони не відображають провідної мети педагогічної інтеграції. Для її 
з’ясування варто звернутися до тих першопочаткових ідей, які визначили 
необхідність впровадження інтегрованого навчання. Один із 
основоположників трудової школи ( реформаторської течії в педагогіці, де 
інтегровані навчальні форми вперше отримали теоретичне підґрунтя і 
широке застосування) – Джон Дьюї зазначав: “ На теперішній час переміна, 



що розпочинається у справі нашої освіти, полягає у переміщенні центра ваги. 
Це - зміна , революція, подібна тій, яку здійснив Коперник, коли 
астрономічний центр ваги був перенесений із землі на сонце. У даному 
випадку дитина стає сонцем, навколо якого обертаються засоби навчання, 
вона – центр, довкола якого вони організуються” (4, 36). Виходячи із 
вищесказаного, можна дійти висновку, що на початку XX-го століття, коли 
ще закладались підвалини інтеграції в освітній системі, фундатори багатьох 
форм, методів інтегрованого навчання її наріжним каменем і смисловим 
центром вважали особистість учня. Людина, її світобачення були віссю і 
найвищою метою педагогічної інтеграції. 

Однак в умовах сучасних педагогічних реалій простежується зміщення 
акцентів у цільових орієнтирах. Вирішуючи у процесі інтегрованого 
навчання різні художньо-педагогічні завдання, викладачі дисциплін 
художньо-естетичного профілю прагнуть насамперед досягнути інтеграції 
окремих видів мистецтва, цілісності навчального змісту. При цьому часто 
залишається поза увагою далекозора і більш вагома ціль – цілісність 
людської особистості, синтетичність її світобачення. У пошуках 
інтегративних засад освітяни звертаються до мистецтвознавчих і 
культурологічних категорій та проблем, обминаючи особистісно-
світоглядний фактор. В результаті утворюються формально зінтегровані 
конструкції навчального змісту, відсторонені від потреб, проблем і 
можливостей школярів. Можна сказати, що інтеграція залишається 
безсуб’єктною, адже особистість учня опиняється поза її межами. 
Відбувається ототожнення інтеграції як мети і як засобу. Інтегроване 
навчання перетворюється у самоціль. 

Відсутність чіткого бачення основного вектора дії педагогічної 
інтеграції можливо є однією із причин недовіри до неї, сприйняття як “моди 
часу” ( на жаль, поки що існує упереджене ставлення до організації 
навчально-виховного процесу на інтегративних засадах). У вказаних вище 
недоліках для інтегративного підходу у навчанні криється небезпека 
втратити свою перспективність, так і не реалізувавши потенційних 
можливостей. 

Отже, на сьогодні актуальною є необхідність посилення особистісно-
світоглядної спрямованості інтеграції. Як вважає Н.К.Чапаєв, результат 
педагогічної інтеграції має відобразитись “у возз’єднанні людини із самою 
собою, зі світом” (6, 69).  

Ідею центрованості інтегрованого навчання на особистісному аспекті 
підтримують провідні фахівці з питань комплексного використання мистецтв 
у художньому розвитку учнів (Т.Г.Пеня, Л.Г.Савенкова, Н.Тєрєнтьєва, 
Г.П.Шевченко, Б.П.Юсов). Так, Г.П.Шевченко у своєму дисертаційному 
досліджені відзначає, що педагогічний смисл інтегрованого вивчення 
мистецтв у школі полягає в утворенні нових інтегральних якостей 
особистості учня. У світлі вимог сучасності найважливішими серед них, на 
наш погляд, є становлення цілісного, особистісно-значущого світовідчуття та 
світорозуміння, осягнення себе та свого місця у цьому світі. Значущість і 



специфіка інтегративного підходу до викладання мистецтва у школі саме і 
полягає у вирішенні окреслених вище завдань, розв’язання яких уявляється 
принципово неможливим в умовах строго віддиференційованих клітинок-
монопредметів. Інші, перелічені вище цілі інтегрованого вивчення мистецтв, 
при цьому не втрачають своєї ваги. Але вони мають підпорядковуватись 
реалізації провідної мети, вишиковуючись у ієрархічну послідовність.  

Зауважимо, що основна, особистісно-світоглядна мета інтеграції не 
повинна носити лише декларативний характер і просто фіксуватись у 
цільових установках програм інтегративних курсів, інтегрованих уроків. 
Важливо, щоб на її досягнення безпосередньо спрямовувався зміст 
інтегрованого навчання, тобто відповідно їй здійснювався відбір та 
структурування елементів навчального матеріалу.  

Особистісно-світоглядний фактор є визначальним і при виборі моделі 
інтеграції компонентів навчального змісту.  

Аналіз наукових джерел засвідчує, що можливі дві моделі побудови 
інтеграційного процесу. У визначенні їх специфіки принциповим моментом є 
характер взаємовідносин між цілим та його частинами.  

Особливістю першої моделі є перебування в центрі уваги процесу 
встановлення зв’язків між окремими компонентами. При цьому частини 
виконують роль активного начала, ціле ж виступає в якості їх продукту і 
постає як пасивний результат. Вважається, що процес взаємодії між 
окремими компонентами і обумовлює цілісні властивості певного об’єкта, 
явища.  

Указаний підхід опирається на відповідні дефінітивні значення 
інтеграції. У словникових та енциклопедичних виданнях поширеним є 
визначення цього поняття як стану і процесу об’єднання в ціле різнорідних 
частин і елементів. К.Д.Урсул застосовує термін “інтеграція” для позначення 
“об’єднання у ціле яких-небудь частин” і вживає його для характеристики 
процесів “взаємозв’язку раніше автономних елементів як єдиної сукупності” 
(5, 105). В педагогічних дослідженнях, присвячених розробці технологій 
інтегративного навчання, під інтеграцією часто розуміють процес і результат 
взаємодії структурних елементів змісту освіти, що “супроводжується 
зростанням системності й ущільненості знань учнів” (1, 6). 

Специфіка другої моделі полягає у визнанні пріоритету за цілим. У 
даному випадку вихідним є наступне положення: сама по собі взаємодія 
окремих частин не забезпечує утворення цілісності. Тому предметом уваги є 
сама об’єднуюча ідея цілого. Ціле відіграє вирішальну роль у становленні 
специфіки частин і задає характер взаємозалежностей між ними. Воно 
виступає не результатом взаємодії окремих компонентів, а вихідною 
константою. Внаслідок чого інтеграція здійснюється як процес і результат 
розгортання цілого шляхом розкриття його сутнісних властивостей, 
виявленні внутрішніх, об’єктивно існуючих зв’язків між його складовими.  

Основа цього підходу проглядається в етимологічному значенні поняття 
інтеграція. У перекладі з латинської мови слово “integer” означає цілий, а 
“integratio” – відновлення, поповнення. Звідси інтеграція – процес 



відновлення певної цілісності, відродження природних зв’язків між її 
елементами.  

Розглядаючи проблему “персоналізації” педагогічної інтеграції, 
Н.К.Чапаєв віддає перевагу останній моделі побудови інтегративного 
процесу. Дослідник підкреслює, що, по-перше, здійснення інтегративного 
процесу у напрямку від окремих частин через їх взаємодію до цілого є 
причиною помилкового уявлення, нібито будь-яка взаємодія обов’язково 
обумовлює формування цілісності. Таке “бездумне ініціювання взаємодій” 
між компонентами навчального змісту може мати прямо протилежний 
результат – дезінтеграцію знань і уявлень учнів, посилення “мозаїчності” 
світобачення. По-друге, акцентування уваги на взаємозв’язках між частинами 
цілого, а не на самому цілому, на думку вченого, зумовлює формування 
“індуктивно-взаємодіючого” мислення. Учні можуть бути добре 
поінформовані про різні види, типи зв’язків між окремими явищами, 
предметами, але за масивом цих знань про ціле не бачити самого цілого, не 
усвідомлювати його специфічних інтегральних якостей, які складають його 
індивідуальну визначеність.  

Приєднуючись до викладеної вище точки зору, ми також визнаємо 
оптимальною для інтегрування компонентів змісту художньо-естетичної 
освіти другу модель інтеграційного процесу. 

Домінування в ній пріоритету цілого цілком погоджується із відомим 
психофізіологічним законом структури, за яким “усі процеси нашої 
поведінки, як і наші сприймання... являють собою відоме ціле, властивостями 
якого визначається функція і значення окремої частини, що входить до його 
складу” (3, 39). 

Для галузі художньої освіти цей варіант інтеграції є більш доцільним і з 
огляду на те, що принцип цілісності в мистецькій педагогіці є одним із 
основоположних. Його автор Л.В.Горюнова вважає, що цілісність є 
постійною характеристикою художньо-педагогічного процесу, і наполягає на 
необхідності “завжди рухатись від цілого”. З цього приводу досить 
оригінальну думку висловлює Б.П.Юсов в обґрунтуванні нової парадигми 
взаємодії мистецтв у вихованні школярів: “... не можна сказати, що 
мистецтво – ціле, а музика – частина мистецтва. Музика – це звучання цілого, 
а живопис – кольоровий розклад (райдуга) цілого” (7, 248).  

Здійснення інтеграції в напрямку від сутності цілого через виявлення 
його внутрішнього змісту, розкриття механізмів становлення частин, на наш 
погляд, дає можливість уникнути штучних формувань, коли відбір та 
структурування компонентів змісту навчання здійснюється під впливом 
зовнішніх чинників, вигаданих, суб’єктивних передумов, або ж об’єктивних 
факторів, які мало розкривають глибинну сутність розглядуваного явища. 
Згідно з обраною нами моделлю побудови інтеграційного процесу змістовне 
компонування інтегративних курсів, занять відбувається під дією внутрішніх 
детермінант, тобто з урахуванням природи самого цілісного об’єкта, процесу, 
що вивчається.  

Обов’язковою умовою здійснення інтеграції за описаною вище моделлю 



є визначення системотвірного фактора у навчальному змісті, або інтегратора. 
В якості останнього можуть виступати такі компоненти змісту освіти, як 
здатність включатись в іншій зміст, об’єднуватись із ним в системи вищого 
рівня, не втрачаючи своєї специфіки. Знайти інтегруючий фактор – означає 
виявити однотипні сутності, універсалії в різних видах мистецтва, які змогли 
б виступити в ролі єдиної основи для їх об’єднаного вивчення. Ці домінанти 
в навчальному матеріалі повинні виконувати наступні функції:  

- об’єднання у цілісну систему компонентів навчального змісту; 
- цілеспрямування їх; 
- стимулювання цілісного діяльнісного виявлення школярів; 
- забезпечення необхідного ступеня свободи окремих компонентів. 
Відшукати цей “ключ” для інтеграції різних художніх сфер, виявити 

“верхній зріз” видів мистецтва, що вивчаються, і водночас зуміти згрупувати 
навколо нього весь зміст художнього навчання – справа досить не легка. 
Проте це один із найвідповідальніших моментів інтеграції. В разі 
невиконання вказаних умов втрачається можливість цілісного опанування 
учнями мистецтва, і в той же час розвитку в них поліфонічно-цілісного 
сприймання світу.  

Типовою помилкою при визначенні системотвірної основи 
інтегративного курсу чи уроку є ототожнення ролі інтегруючого фактора зі 
зв’язками між окремими видами мистецтва. Щоб цього запобігти, слід мати 
на увазі, що у процесі інтеграції можуть розкриватись різні види взаємодій в 
системі мистецтв, а інтегратор, як правило, один. Він є ніби наскрізним 
стержнем для всього інтегрованого курсу, уроку і основою для встановлення 
зв’язків між елементами навчального матеріалу. 

Розглянемо декілька типів інтегруючих факторів змісту художньої 
освіти, які мають місце в практиці реалізації інтегрованих форм навчання.  

Досить часто функцію інтегратора виконують наскрізні теми. Основу 
інтеграції різних видів мистецтва у такому випадку складає сюжетно-
тематична спільність художніх творів. Цей тип системотвірного чинника 
поширений серед інтегрованих уроків. Інколи він використовується і при 
розробці інтегрованих курсів. На сьогодні більшість фахівців у галузі 
поліхудожнього розвитку учнів схиляються до думки, що тематична 
інтеграція не є ефективною, зважаючи на те, що її використання не дає 
можливості розкрити внутрішню природу мистецтва, його більш глибинні 
зв’язки з навколишнім світом. Однак слід розрізняти тематизм як 
інтегруючий фактор і як конструктивний принцип. Інтегрований курс може 
мати тематичне планування, при якому навчальний матеріал групується у 
міжпредметні тематичні блоки, але інтеграція різних видів мистецтва при 
цьому здійснюється на основі іншого інтеграційного чинника.  

Поширеним типом інтеграторів є спільні для багатьох сфер художньої 
діяльності мистецтвознавчі поняття: ритм, композиція, динаміка, гармонія, 
жанр, стиль та інші. Їх різнобічний розгляд здебільшого становить зміст 
інтегрованих уроків. В практиці художнього навчання набули поширення 
бінарні заняття типу “Ритм у музиці і ритм у живописі”, “Принципи 



композиції музичних і поетичних творів”. Освоєння загальнохудожніх 
понять може утворювати інтегративний стрижень навчального курсу. 
Прикладом слугує розроблений М.В.Камєнєвою і І.Ю.Островською 
інтегрований курс “Музика у системі мистецтв” для учнів 8 класу. 

В якості системотвірної основи використовуються універсальні 
художньо-естетичні категорії. Інтегруючим фактором при цьому нерідко 
виступає художній образ – найважливіша мистецтвознавча універсалія. На 
відміну від тематичних інтеграторів, які передбачають об’єднання 
мистецьких творів за зовнішньою ознакою (спільність тем, сюжетів), у 
даному випадку художньо–педагогічна інтеграція здійснюється на ґрунті 
внутрішньої спорідненості різних видів мистецтва (ідейно-змістовна 
співзвучність художніх творів, спільність їх “емоційно-естетичних полей”). 
Прикладом використання цього інтегративного чинника є інтегрований курс 
“Світотворіння”, розроблений Т.П.Михайловою для учнів 1-4 класів, де 
художній образ стає головним систематизуючим елементом знань про світ – 
“ідеографічним знаком” світоглядної системи. 

Роль інтегруючого фактора іноді виконує категорія інтонаційності. Вона 
осмислюється як універсальна у контексті синтезу музики, живопису, 
літератури. Своє безпосереднє застосування цей інтегратор знайшов, 
наприклад, у системі інтегрованого вивчення молодшими школярами 
художньо-естетичних дисциплін, спроектованою Н.П.Шишлянніковою. Мета 
авторського методу – забезпечити через осягнення спільної інтонації 
художніх творів, внутрішньої спорідненості різних видів мистецтва, що 
коріниться в їх емоційній сфері, взаємопроникнення знань і уявлень учнів 
про світ. 

Основу інтеграції змісту художніх форм навчання можуть визначати 
загальноестетичні поняття, які є водночас універсальними категоріями буття. 
Такий підхід до інтегрованого вивчення мистецтва пов’язаний з виходом 
власне за його межі – в навколишній світ. Зразком може бути інтегративний 
навчальний курс “Образотворче мистецтво і середовище”, який об’єднує 
елементи живопису, скульптури, архітектури, дизайну, народної творчості, 
природознавства (автор Л.Г.Савенкова). За його програмою передбачається 
освоєння дітьми на різному віковому рівні “простору та відчуття себе у 
просторі”, постійне проведення аналогій між просторовою організацією 
оточуючого світу і мистецтва.  

Оригінальну модель інтегрованого опанування старшокласниками 
комплексу мистецтв із застосуванням інформаційних технологій розробила 
Н.К.Карпова. Процес її реалізації передбачає ознайомлення з існуючими 
синтетичними мистецтвами і утворення за допомогою комп’ютерних засобів 
нових синтезованих структур. Системотвірним началом, що об’єднує у 
синтетичні синтезовані блоки зорові, пластичні, інтонаційні, промислові 
мистецтва і літературу, слугують слово, інтонація, пластика, як вважає автор, 
– внутрішні якісні характеристики феномену мистецтва. 

Ще один своєрідний підхід до інтеграції мистецтв у поліхудожньому 
розвитку учнів запропонував Б.П.Юсов. Виходячи із розуміння інтеграції як 



розкриття внутрішньої, генетичної спорідненості різних видів художньої 
творчості, основу інтегрованого викладання мистецтв вчений вбачає у 
виявленні внутрішніх зв’язків художніх модальностей – слова, звука, 
кольору, руху, форм, простору, міміки, жесту. В процесі художньо-творчої 
діяльності школярів передбачається проведення кожної із них через увесь 
“діапазон поліфонії” художніх форм ( наприклад, розгортання звука у колір, 
рух, форму і т.д.). 

Цей підхід знайшов відображення у ряді програм інтегрованих курсів: 
“Живий світ мистецтва” (1-4 кл., авт. Б.П.Юсов), “Інтегровані уроки 
мистецтва” (1-4 кл.,укл.В.В.Алєєв, Т.І.Науменко), “На шляху до образу” (9-
11 кл.), “Космос театру” (1-11 кл.) та ін. Його продуктивність полягає у 
створенні передумов для формування в учнів здібностей до 
різностороннього, поліфонічного відображення явищ оточуючого світу, 
розвитку в них цілісного світовідчуття при великій вазі їх особистісної участі 
у цьому процесі.  

В останні роки інтегроване навчання впроваджується в галузь 
мистецької освіти і на Україні. Зокрема, розроблено програми інтегративних 
курсів “Мистецтво” (1-4 кл., під кер. Л.М.Масол); “Мистецтво” (1-4 кл., під 
кер. О.П.Щолокової), створено три програми естетично-культурологічної 
навчальної дисципліни “Художня культура” (відповідно автори.: 
О.П.Щолокова, Е.В.Бєлкіна та ін. для уч. 5-11 кл.; Л.М.Масол, 
Н.Є.Миропольська для уч. 10-11 кл.; Л.А.Кондрацька для уч. 8-11 кл.), а 
також розроблено програму курсу “Художня культура України” (8-9 кл., авт. 
Л.М.Масол, С.В.Коновець, О.А.Комаровська, М.М.Дремлюга). 

Підводячи підсумки усьому викладеному вище, можна зробити наступні 
висновки. Впровадження інтегративного навчання в художньо-естетичну 
галузь освіти повинно мати особистісно-зорієнтовану спрямованість і 
фокусуватись щонайперше на цільовій установці щодо становлення цілісного 
світорозуміння та світовідчуття учнів. Адекватною цим вимогам є модель 
структурування змісту інтегрованих курсів, в якій первинним є не 
встановлення зв’язків між різнорідними компонентами, а саме цілісність і 
процес її відновлення шляхом розкриття її сутнісних основ, внутрішніх 
взаємозв’язків між складовими. Необхідною умовою реалізації цієї моделі є 
наявність інтегруючого фактора. Причому найбільш оптимальним варіантом 
для інтеграції різних видів мистецтва є вибір універсалій, які б виявляли 
глибинну специфіку природи мистецтва і спрямовували б процес 
інтегрування елементів змісту під кутом зору світоглядної домінанти курсу. 

Крім цього, до всього сказаного вище необхідно додати ще один 
суттєвий момент. Успішність реалізації схваленої нами моделі інтеграції 
досягається за умови, коли учень виступатиме суб’єктом інтеграційного 
процесу і буде в змозі інтегрувати навчальну інформацію власне у своїй 
свідомості. Її результативність прямо узалежнена від фактора готовності 
школярів сприймати і засвоювати зінтегрований навчальний матеріал: від 
віку учня, рівня його художньо-естетичної підготовки, досвіду попереднього 
вивчення інтегративних дисциплін, наявності психологічного настрою, 



інтересу. Якщо обійти увагою цей досить значущий момент, то навіть 
ідеально зінтегрований з точки зору теоретичних міркувань зміст 
навчального курсу чинитиме дезінтеграційний вплив на особистість 
школярів.  
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