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У статті досліджується шкільна практика навчання учнів художньо-
графічній діяльності, проаналізовано навчальні програми з «Образотворчого 
мистецтва» та «Художньої праці». Аналізуються питання схильності учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів до освоєння художньо-графічної 
діяльності на різних вікових етапах. Побудована система навчання учнів 
основ графічного дизайну у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Ключові слова: художньо-графічна діяльність, дизайн діяльність, 
образотворче мистецтво. 

 

В статье исследуется школьная практика обучения учащихся 
художественно-графической деятельности, проанализированы учебные 
программы «Изобразительного искусства» и «Художественного труда». 
Анализируются вопросы склонности учащихся общеобразовательных учебных 
заведений к освоению художественно-графической деятельности на разных 
возрастных этапах. Построена система обучения учащихся основам 
графического дизайна в общеобразовательных учебных заведениях. 

Ключевые слова: художественно-графическая деятельность, дизайн 
деятельность, изобразительное искусство. 

 

In the article the students’ school practice teaching the art and graphic work 
is discovered, it is analyzed the curricula of «Fine arts» and «Art work». The 
problems of secondary schools students propensity to the development of art and 
graphic work for various age stages are analyzed. Some system of students’ training 
in graphic design fundamentals at secondary schools is built. 
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Вибір художньо-графічної діяльності, як провідного виду роботи учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах, обумовлений багатьма чинниками. По-
перше, відзначимо важливість художньо-графічної діяльності при навчанні 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Людський мозок в основному 
орієнтований на візуальне сприйняття і учні отримують інформацію при 
розгляді графічних образів швидше, ніж при читанні тексту. Засоби 
графічного відображення інформації застосовуються в різних галузях 
візуальної комунікації: від ілюстрації книги до створення різноманітних 
знаків. По-друге, в графічній діяльності здійснюється взаємозв’язок творчості 
з інтелектом, особливостями мислення, емоційною сферою та іншими 
компонентами, складовими структури художніх здібностей учнів. 

Художньо-графічна діяльність, протягом багатьох років, викликає 
інтерес численних дослідників: філолософів, мистецтвознавців, психологів, 
педагогів. Окремі питання художньо-графічної діяльності представлені у 
працях Р. Арнхейма, Л. Виготського, Е. Ігнат’єва, В. Мухіної та інших учених 
[1–4; 7]. 

Узагальнюючи теоретичний аналіз процесу художньо-графічної 
діяльності можна виділити основні твердження про те, що зображують учні: 
вони зображують те, що бачать (Р. Арнхейм, М. Вертхеймер); зображують те, 
що знають (Г. Кершенштейнер, Д. Узнадзе, В. Штерн); зображують те, що 
відчувають (Ж. Лакан, З. Фрейд, К. Юнг); зображують те, хто вони є в плані 
соціальної приналежності (Л. Виготський, Н. Волкова, Е. Ігнат’єв, В. Мухіна). 

Ці висновки, отримані впродовж тривалого періоду вивчення, є дуже 
важливими для нашого дослідження, оскільки підтверджують можливість 
реалізації взаємозв’язків художньо-графічної діяльності учнів з інтелектом, 
особливостями мислення, емоційною сферою та іншими компонентами. 

Що ж стосується шкільної практики вивчення досліджуваної теми слід 
зауважити, що в методичній літературі вона мало розроблена. Звичайно, є 
публікації, які підкреслюють важливість даної теми, проте набагато менше 
публікацій з практичного досвіду впровадження та вивчення художньо-
графічної діяльності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Про місце дизайну в образотворчому мистецтві йде мова в працях 
О. Максименка [5; 6]. О. Максименко приводить короткий виклад історії 
дизайну, передбачає науково обгрунтовані і всебічно апробовані методики 
розвитку мислення дітей засобами дизайну, а також в дослідженні є короткі 
теоретичні відомості, необхідні для викладання художнього конструювання. 

Водночас аналіз теоретичних джерел, шкільної практики показали, що у 
сучасній педагогіці не вироблено єдиної точки зору з питань змісту, методів 
викладання художньо-графічної діяльності в сучасних умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Мета статті: проаналізувати традиційні методики навчання художньо-
графічної діяльності учнів на заняттях з образотворчого мистецтва та 
художньої праці і удосконалити процес навчання графічно-дизайнерської 



діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Спочатку з’ясуємо, що ж ми розуміємо під поняттям художньо-
графічної діяльності. Під цим поняттям ми розуміємо дизайнерську діяльність 
з проектування графічної продукції, яка є «візуальною мовою» у предметному 
середовищі. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури [4; 5; 7] з досліджуваної 
проблеми показав, що традиційні методики навчання художньо-графічній 
діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів грунтуються в 
основному на принципах образотворчого мистецтва. 

Виходячи з цього, ми звернулися до традиційних методик художньо-
графічної діяльності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Звернемось до аналізу нині діючої навчальної програми шкільного 
предмету «Образотворче мистецтво» для 5–7 класів [9, с. 60–84]. В ній можна 
виявити позитивні зрушення у вивченні досліджуваної проблеми в курсі 
загальноосвітньої школи. Зокрема, перевагами даної програми є: 
виокремлення навчальної теми «Основи дизайну» в курсі образотворчого 
мистецтва; попереднє вивчення тем, необхідних для художньо-графічної 
діяльності – основи композиції, кольорознавства, графіки. 

Разом з тим, можна зауважити деякі недоліки цієї програми. Загальне 
ознайомлення з поняттям «графічний дизайн» з’являється лише в сьомому 
класі. На нашу думку, ознайомлення з графічним дизайном доцільно починати 
з молодших класів, наприклад, при вивченні окремих тем з мистецтва графіки. 
У молодших класах, варто вводити по 1–2 уроки на семестр з основ 
графічного дизайну, що забезпечить систематичне вивчення, повторення та 
засвоєння даної теми. Бесіди про художньо-графічну діяльність, звичайно, 
повинні бути адаптовані до віку дітей, проте учні вже сприймають та 
розуміють такі поняття. В старших класах потрібно доповнювати та 
закріплювати знання учнів з графічного дизайну, як самого найдавнішого виду 
дизайнерської діяльності, та вдосконалювати їх уміння і навички. 

Окрім навчальної програми «Образотворче мистецтво», існують також 
програми «Мистецтво», «Художня праця», в змісті яких також зустрічається 
розгляд питань, пов’язаних з елементами графічного дизайну [7, с. 27–35]. 

Найбільш відповідною вимогам навчання основних дизайнерських 
принципів є, на наш погляд, програма дисципліни «Художня праця». За цією 
програмою в ході художнього конструювання передбачається розв’язання 
таких завдань: ознайомлення з образотворчими мистецтвами (живописом, 
скульптурою, графікою) і необразотворчими мистецтвами (елементами 
архітектури, декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну) та їх специфічними 
засобами художньої виразності; розвиток у молодших школярів особистісно-
ціннісного ставлення до пластичних мистецтв, до різних технік і жанрів 
художньої творчості; пропедевтична орієнтація у видах пластичного 
мистецтва (образотворчого і необразотворчого) та художніх професіях, які 
пов’язані з цими видами мистецтва; формування в уяві учнів цілісної картини 



культурного простору, виховання інтегрованої особистості, забезпечення 
єдності у сприйманні довкілля емоційною, інтелектуальною і сенсорною 
сферами духовного життя учнів, розвиток творчої активності школярів у 
художній праці на основі взаємодоповнюваності думки, почуття, практичної 
дії; участь у художньо-продуктивній праці, пов’язаній з естетичним 
проектуванням середовища. 

Ця програма орієнтує на конструктивно-художній підхід до вирішення 
навчальних завдань з пластичних мистецтв. Такий підхід забезпечується на 
основі методу художніх проектів, який потребує дотримання трьох етапів 
проектного моделювання: словесного формулювання творчих задумів у 
художній формі (твори-мініатюри, вірші, фрагменти казок та інсценізацій, 
тощо); використання графічних і кольорових засобів та засобів художньої 
виразності для розробки проектних макетів, моделей, композицій, які б 
ілюстрували словесно сформульовані творчі задуми; художнє конструювання 
з різних пластичних матеріалів з метою предметного втілення графічних 
зображень у пошукових макетах, моделях, композиціях [9]. 

Проблемам і перспективам навчання дизайну у загальносвітніх 
навчальних закладах присвячена стаття В. Шпільчака «Дизайн в українській 
школі: проблеми та перспективи». Автор наголошує, що саме дизайн вводить 
в художню сферу новий досвід, здійснює переоцінку цінностей і ставить нові 
проблеми. Дизайн дає змогу розкрити складну взаємодію мистецтва і техніки, 
формувати естетичне ставлення до дійсності. Художньо-проектна діяльність 
має здатність направляти естетичні прагнення та здібності дітей в оточуючу 
реальність. Включення матеріалу про дизайн дає можливість гармонійно 
поєднати різні види художньої діяльності: зображальну, декоративну та 
конструктивну [11, с. 3]. 

Для виявлення специфіки освоєння учнями графічного дизайну важливо 
враховувати їх вікові особливості. Виявлення вікових етапів учнів при 
опануванні графічного дизайну і визначення ступеня доступності, 
привабливості тих чи інших його видів, відповідності цього матеріалу 
психофізіологічним та інтелектуальним можливостям учнів, дозволить 
простежити формування понять про цей вид художньо-проектної творчості, та 
обгрунтувати найбільш оптимальні методи його навчання. На основі 
виділення ведучих сенситивних типів діяльності, вивчених у психології та 
педагогіці (Б. Анан’єв, Л. Виготський, А. Леонт’єв) і ведучих типів художньої 
діяльності (Б. Юсов), ми розглянули питання схильності учнівської молоді до 
освоєння дизайну. Умовно можна виділити чотири вікові етапи, кожен з яких 
характеризується своїми особливостями. Психолого-педагогічні дослідження 
показують, що у процесі розумового розвитку учня тісно взаємодіють три 
основні форми мислення: наочно-дійова, наочно-образна і логічна. Залежно 
від віку кожна з цих форм мислення може переважати і в зв’язку з цим 
пізнавальний процес набуває відповідного характеру. 

У молодшому шкільному віці переважає наочно-дійове мислення, яке на 
кінець цього етапу переходить у наочно-образне. Молодші школярі особливий 



інтерес виявляють до навколишніх речей й активно включаються в роботу з 
графічними матеріалами. У зв’язку з цим художньо-графічна діяльність учнів 
повинна спрямовуватись на розширення знань про форму предметів, 
просторові співвідношення між ними, оволодіння практичними навичками. 
Заняття з графічного дизайну привчають молодших школярів до бачення світу 
у просторовому, функціональному аспекті, що відповідає інтересам самих 
дітей і завданням їхнього подальшого розвитку. Домінуючим елементом на 
цьому етапі виступають знайомство з об’єктами, створеними в процесі 
дизайнерської творчості, розвиток умінь їх графічно зображати. 

Вивчення графічного дизайну учнями середніх класів школи має свою 
специфіку, зумовлену переходом до вищих ступенів сприйняття і мислення, 
зміною співвідношення між наочно-образним і абстрактним мисленням на 
користь останнього. Наочно-образні компоненти мислення при цьому не 
зникають, вони зберігаються й розвиваються, продовжуючи відігравати 
істотну роль у загальній структурі мислення. У підлітків зростає структурна 
цілісність сприйняття: вміння подумки оперувати образом у просторі, 
правильно оцінювати й передавати форму об’єктів. Стають доступними й 
викликають активний інтерес технічні аспекти художньо-графічного процесу. 
Особливість вивчення художньо-графічної діяльності на другому етапі 
полягає в тому, що основою занять є різноманітні практичні роботи, які дають 
змогу розкрити художньо-образні аспекти цього виду творчості, його технічну 
сторону. 

На наступному етапі (старша школа) вивчення графічного дизайну може 
стати провідною діяльністю, оскільки учні цього віку готові до повноцінного 
освоєння художньо-графічної діяльності. У старших класах зростає значення 
теоретичного матеріалу, а практична діяльність розвивається в напрямі 
ускладнення технології та активного освоєння дизайнерської творчості. 
Завдання повинні бути направленими на розвиток в учнів здібностей до 
графічного проектування, формування візуального мислення, зокрема таких 
його складових як відчуття доцільності, раціональності, цілісності. 

Реалізація навчально-виховних можливостей художньо-графічної 
діяльності в умовах роботи загальноосвітніх навчальних закладів та раннє 
визначення професійних нахилів у цій сфері можливі при наявності цілісної 
системи, яка передбачає різний рівень освоєння цього виду діяльності. 

Перший рівень – це знайомство з мовою графічного дизайну. Другий 
рівень – поглиблення уявлень про художньо-графічну діяльність, розвиток 
здібностей у цій галузі, формування важливих складових дизайнерського 
мислення: відчуття доцільності, раціональності, розкриття творчих нахилів 
учнів у галузі графічного дизайну в умовах загальноосвітніх навчальних 
закладів. Для третього рівня характерним є залучення учнів до художньо-
графічної творчості, формування образного мислення, елементарних 
професійних навичок. Третій рівень відповідно включає в себе показники 
перших двох і відзначається розвинутим сприйняттям, осмисленим 
відношенням до художньо-графічної діяльності, вмінням виявити виражальні 



засоби цього виду мистецтва та їх можливості, здатністю до дизайнерської 
творчості та прагненням до поглиблення знань та умінь у цій сфері. 

Слід відмітити, що педагогічно доцільне цілеспрямоване залучення 
учнів до художньо-графічної діяльності повинне передбачати широке 
застосування різноманітних видів практичної роботи, які розвивають творчу 
уяву, фантазію в поєднанні з формуванням правильних понять про специфіку 
графічного дизайну, його мову, про розвиток умінь і навичок сприйняття 
предметно-просторового середовища відповідно до вікових особливостей 
школярів. 

Вирішення проблеми вдосконаленого вивчення графічного дизайну в 
загальноосвітніх закладах освіти ми бачимо в зміні змісту та методів навчання 
на основі врахування специфіки художньо-графічної діяльності, вікових 
особливостей учнів й оптимального співвідношення теоретичної і практичної 
діяльності. Це дозволить, на нашу думку, побудувати систему художньо-
графічного навчання учнів, яка повинна передбачати послідовне входження 
учнів у світ графічного дизайну: від пізнання до вивчення сучасного стану 
цього виду діяльності, осмисленого відношення до художньо організованого 
предметно-просторового середовища, від формування елементарних умінь 
зображати конкретні об’єкти до понять про художньо-графічну діяльність та 
посильних навичок перетворення навколишнього середовища. 

Окреслені нами шляхи вивчення цього матеріалу дозволяють 
розробляти на його основі різні підходи, методичні прийоми, власне, 
технологію практичної реалізації навчально-виховного потенціалу художньо-
графічної діяльності учнів. 
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