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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ТЕХНІК В 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА 

 

У статті розглянуто сучасні погляди на зміст і роль графіки в 

професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва, 

здійснено аналіз педагогічних умов вивчення студентами графічних технік. 

Процес вивчення художніх технік мистецтва графіки забезпечується на 

основі методу послідовного засвоєння графічної художньо-образної системи 

створення композиції. 

Ключові слова: графіка, графічні техніки, образотворче мистецтво, 

майбутні вчителі, професійна підготовка, професійна компетентність.  

 

 The article examines modern views on the content and role of graphics in the 

professional training of future teachers of fine arts, analyzes the pedagogical 

conditions for students to study graphic techniques. 

 The process of studying the artistic techniques of the art of graphics is 

ensured on the basis of the method of sequential assimilation of the graphic art-

figurative system of creation of a composition. 

 Keywords: graphics, graphic techniques, fine arts, future teachers, 

vocational training, professional competence. 

 

Парадигма розвитку сучасної мистецької освіти потребує вирішення 

питань формування професійно-особистісних якостей учителя мистецтва, 

створення педагогічних умов, які б забезпечили високий рівень 

професіоналізму майбутнього фахівця в системі вищої педагогічної освіти. У 



зв’язку з цим, одним із основних завдань педагогічної науки в Україні є 

вдосконалення змістового наповнення освітніх програм підготовки спеціалістів. 

Професіоналізм не є вродженою якістю або здібністю людини. Його потрібно 

формувати протягом життя [1, с. 82]. 

У набутті професійної майстерності майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва важливу роль відіграє робота над засвоєнням графічних технік, що 

сприяє активізації їх творчого потенціалу й розширенню діапазону фахових 

компетенцій, як здатності до трансформації об’єктів зображення на площині. 

Професійний розвиток студентів мистецького профілю вимагає чіткого 

визначення ролі і місця графічного рисунка в системі професійної підготовки, 

впровадження в навчальний процес новітніх технологій вивчення графічних 

технік, як засобу формування їх предметних компетентностей. 

Проблеми вдосконалення й оптимізації системи художньо-професійної 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, визначення 

провідних аспектів підготовки педагогів мистецького профілю розглядаються в 

дослідженнях значної кількості науковців та практиків (А. Акімова, 

М. Бехтєрєв, Д. Бутко, Г. Біда, Ю. Дишлюк, В. Кузін, Л. Масол, А. Марченко, 

Б. Нєменський, О. Олексюк, Ю. Орлов, Г. Падалка, І. Підласий, О. Рудницька, 

О. Саган, М. Солом’яний, В. Тименко, Н. Тимошенко, О. Шевнюк, Б. Юсов). 

Вчені зазначають, що в сучасних умовах розвитку суспільства перед вищою 

школою постає завдання підготовки такого спеціаліста, який повинен не тільки 

володіти вміннями і навичками реалістичного зображення дійсності, але й 

глибоко розуміти, відчувати сутність мистецтва і головне бути творчо активним 

у всіх життєвих ситуаціях. Знання основ образотворчої грамоти надає студенту 

можливість правильно бачити та розуміти закони побудови форми, 

відтворювати побачене.  

Питаннями теорії і методики професійного навчання графіки й рисунка 

займалися багато відомих художників: І. Грабар, Е. Делакруа, А. Дюрер, 

Ж. Енгр, Б. Йогансон, Д. Кардовский, Н. Кримов, Леонардо да Вінчі, І. Рєпін, В. 

Сєров, П. Чистяков, В. Яковлєв та інші. Значна кількість художників-педагогів 



(М. Волков, Е. Кібрик, В. Фаворський, Б. Йогансон, A. Грицай, В. Єфанов,) 

розглядали питання навчання мистецтва графіки в системі мистецької освіти у 

тісному зв’язку з композицією. Основні закономірності та методику викладання 

основ художньої графики розглядали Н. Богомольний, В. Звонцов, Є. Ковтун, 

А. Остроумова-Лебедєва, М. Резніченко, А. Чебикін, В. Шистко. 

Аналіз великої кількості науково-методичної літератури за означеною 

проблемою дає змогу визначити дидактико-змістові лінії програмного 

матеріалу дисципліни «Художньо-прикладна графіка», котра передбачена 

навчальним планом підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва в 

системі педагогічної освіти. Наукове обґрунтування знайшло своє вирішення в 

працях В. Авраменка, Р. Барциць, В. Єфіменка, Б. Клабуновського, 

М. Резніченка, Я. Твердохлібової, В. Христенко та ін. 

Графіка є невід’ємним компонентом професійно орієнтованих дисциплін 

в системі художньо-педагогічної підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва, процесу становлення їх професійної майстерності. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій показав, що для формування 

професійних якостей студентів в процесі вищої педагогічної освіти доцільно 

дотримуватися психолого-педагогічних принципів: індивідуальної мотивації та 

особистої привабливості мети навчальної діяльності; здатності осмислено 

сприймати теоретичні основи педагогічних знань з подальшою їх творчою 

інтерпретацією; постійного підвищення професійної та фахової майстерності; 

отримання задоволення від процесу навчання; інтеграція педагогічної 

діяльності і неперервності навчання; використанні комп’ютерних технологій в 

навчальному процесі [2, с. 68]. 

Зазначені принципи в повній мірі реалізуються в процесі вивчення 

студентами мистецького профілю графічних технік. 

У словникових джерелах графіка (від грецького graphike – «малюю, 

креслю, пишу») трактується як найдавніший вид образотворчого мистецтва, в 

якому зображення відтворюється мовою рисунку, виконаному в одному тоні, 

переважно на папері олівцем, пером, пензлем, вугіллям, паличками з 



червонуватого, темно-коричневого, бурого мінералів та іншими матеріалами та 

інструментами. Основними засобами передачі зображення в графіці є крапка, 

контурна лінія, штрих, пляма, тон, світлотінь. Колір у графіці не має 

самостійного звучання і підпорядкований рисунку. Графіка має широкий 

діапазон видів, жанрів, художніх технік, що сприяють втіленню творчих 

задумів художників.  

До XV ст. графіка пронизує всі види мистецтва, але самостійного 

значення набуває тільки за епохи Відродження. З цього часу ручний малюнок 

та естамп стали сприйматись як самостійна художня цінність. За призначенням 

графіка поділяється на репродукційну, яка була особливо популярною у XIX ст. 

до виникнення фотографії; супроводжуючу (ілюстрації до книг, часописів); 

плакатну; промислову (етикетки, рекламні зображення, афіші); підготовчу, де 

розрізняють начерк (ескіз), етюд; самостійну, що здійснює власне естетичну та 

художню функції. 

Графічні роботи можуть бути створені у різних матеріалах та за різною 

технікою. При виконанні графічних робіт розрізняють мокру та суху графіку 

залежно від матеріалу.  

Окремі аспекти розвитку і формування графічних прийомів та навичок в 

мистецтві малюнка, що пов’язані з засвоєнням графічної грамоти та 

специфікою мови образотворчого мистецтва розкриті у працях відомих 

художників-педагогів М. Волкова, В. Кузина, М. Ростовцева, О. Сєрова, 

Г. Смирнова, П.Чистякова. Автори вважають, що деякою мірою графіка лежить 

в основі всіх образотворчих мистецтв. Оскільки «малюнком», лінійною 

точністю, замкнутим силуетом, «промальовуванням» повинні володіти – 

живопис, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво тощо.  

У практиці навчання образотворчому мистецтву важливим є проблема 

використання творів графіки. Аналіз навчальних програм та педагогічних праць 

з образотворчого мистецтва показав, що важливим для сприйняття графіки 

вбачається ознайомлення студентів з творами українських та зарубіжних 

художників (І. Айвазовський, М. Бойчук, Й. Бокшай, Леонардо да Вінчі, 



М. Глущенко, Винсент ван Гог, А. Дюрер, Клімт, А. Матісс, О. Мурашко, 

Г. Нарбут, Пабло Пикассо, І. Рєпін, О. Саврасов, Т. Шевченко, І. Шишкін, 

С. Шишко, Т. Яблонська та ін.).  

Водночас, в сучасних дослідженнях підкреслюється визначальна роль 

творів різних жанрів образотворчого мистецтва у формуванні усестороннього 

розвитку особистості майбутнього вчителя, розвитку уявлень про мистецтво та 

культуру в цілому.  

Для системи мистецької освіти художня графіка ще у XVIII ст. 

оформилася основними закономірностями як навчальна дисципліна. Художня 

графіка входить в число обов’язкових дисциплін підготовки художників-

графіків, а також є самостійною академічною дисципліною в навчальному плані 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Послідовне і систематичне оволодіння мистецтвом художньої графіки 

передбачено навчальним планом та вимогами державного стандарту 

професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва. Систематичні 

заняття різними видами і підвидами друкованої графіки, вивчення техніко-

технологічних особливостей графіки активно впливають на процес формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, 

розвитку його творчих здібностей. 

У процесі навчально-творчої діяльності студенти отримують теоретичні 

знання та практичні навички творчої роботи над створенням графічної 

композиції, знайомляться з традиціями і прийомами художньої та друкованої 

графіки (монотипія, ліногравюра, ксилографія, суха голка, офорт, гравюра на 

картоні тощо). 

Практична діяльність студентів спрямована на створення графічної 

композиції, сприяє художній підготовці студентів, розвиває їх творчі здібності, 

активізує художньо-образне мислення. 

Пріоритетними теоретико-методичними засадами викладання основ 

графіки визначено: художньо-графічна підготовка студентів педагогічних 

освітніх закладів являє собою єдиний освітній процес в курсі «Художньо-
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прикладна графіка», що поєднує в собі вивчення основ художньої, оригінальної 

та друкованої графіки та вміщує такі основні розділи: 

1. Художня графіка. 

2. Монотипія. 

3. Гравюра на картоні. 

4. Офорт та його різновиди. 

5. Змішані види графічних технік (високого, глибокого та плоского 

друку). 

Кожний із розділів надає можливість оволодіти закономірностями 

формоутворення в техніках графіки, створити графічну композицію з образним 

сюжетом, усвідомити дидактичну сутність методичних рекомендацій для 

процесу художнього навчання та естетичного виховання школярів засобами 

мистецтва графіки. Зміст практичної роботи складається із завдань-вправ 

(технічних, навчальних, навчально-творчих та творчих), метою котрих 

передбачено оволодіння графічними техніками і матеріалами. 

Вивчення графіки передбачає вирішення таких завдань: 

- застосовуючи особисто-орієнтоване навчання, надати необхідний обсяг 

знань про витоки та розвиток графіки, сформувати професійне художньо-

естетичне сприйняття дійсності та творів мистецтва графіки; 

- сформувати систему умінь і навичок для творчого застосування 

прийомів та засобів художніх технік графіки у створенні творчої (навчальної) 

композиції з методичним обґрунтуванням художньо-технологічних процесів; 

- сформувати і розвинути мислення в матеріалі, що дозволяє набути 

студентам тонкощів творчого процесу створення художнього твору, оволодіти 

творчими методами в образотворчій діяльності; 

- підготувати майбутніх фахівців до методичної роботи щодо вирішення 

завдань шкільної програми за тематикою, що пов’язана з мистецтвом 

художньої графіки. 

У процесі вивчення мистецтва графіки, студенти набувають таких умінь: 



- оволодіння художніми принципами створення графічної композиції 

- твору (від задуму, від натури до втілення в завершеній композиції) на основі 

знань про художньо-технологічні процеси та творчі методи; 

- ефективне використання зображально-виражальних засобів різних 

графічних технік та оптимального виявлення їх особливостей для створення 

виразних навчальних робіт і образного вирішення у творчих композиціях; 

- володіння технологією виконання графічних робіт в різних техніках 

графіки, професійне володіння інструментами, приладдям, оволодіння 

достатньо високим рівнем творчих здібностей; 

- професійний аналіз творів майстрів мистецтва графіки, розкриття 

особливостей графічної мови, методичного обґрунтування в ході художнього 

навчання учнів основам мистецтва графіки; 

- володіння високим рівнем мислення в матеріалі, композиційного 

мислення, графічного бачення, художньо-образного сприйняття натури, явищ. 

Застосування усього набору методів художнього навчання у їх численних 

комбінаціях і поєднаннях забезпечує високу продуктивність оволодіння 

студентами основами мистецтва графіки, якісний рівень їх творчого розвитку. 

Взаємодія і взаємозв’язок методів художнього навчання визначаються 

єдністю завдань і змісту навчання. Провідна роль в цьому навчальному процесі 

належить системі завдань-вправ, зміст котрих має бути зумовлено 

аргументованою доцільністю їх застосування на заняттях з дисципліни 

«Художньо-прикладна графіка» як обов’язкової компоненти мистецької освіти. 

Аналіз результатів практичного досвіду дозволяє встановити принципові 

чинники, котрі цілеспрямовані на художньо-графічну підготовку майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва й формування їх професійної 

компетентності; розвиток навичок абстрагування конкретно-предметних 

образотворчих форм; розвиток навичок узагальнення тональних градацій, 

перекладу тонально-об’ємного зображення в силуетне, лінійне або лінійно-

плямове; оволодіння спеціальними композиційними прийомами у створенні 

графічного твору; освоєння максимально широкого діапазону технічних 



засобів, можливостей матеріалів і прийомів роботи в плані пошуку творчого 

методу створення графічної композиції. 

Метою вивчення художньої графіки є професійна підготовка вчителя з 

високим рівнем методичної майстерності й педагогічної готовності до 

управління художньою діяльністю школярів з використанням сучасних 

графічних технік і матеріалів. Засвоєння змісту курсу має стати чинником 

формування професійної майстерності фахівця та оволодіння ним цілісною 

системою знань і навичок, зорієнтованих на безпосереднє практичне 

використання основних методичних прийомів педагогічної технології, 

адаптованої до творчої діяльності в умовах школи.  

Методика виступає своєрідним інструментом для вчителя, «…на 

навчальному матеріалі основні категорії дидактики: цілі, зміст, організаційні 

форми навчання, й на рівні предметного змісту вона відповідає на запитання: як 

найкраще навчати, розвивати і виховувати школярів у процесі засвоєння 

навчального матеріалу» [3, с. 22]. 

Професійні якості формуються в ході навчально-виховного процесу під 

впливом зовнішніх умов, які можуть прискорити цей процес і зробити його 

більш успішним. Незалежно від фаху і характеру майбутньої професійної 

навчальної діяльності, будь-який спеціаліст повинен мати фундаментальні 

знання, професійні вміння та навички. Важливе значення у здобуванні цих 

знань, умінь і навичок має досвід творчої, дослідницької та самостійної 

діяльності, що дозволяє майбутньому фахівцю визначити свою позицію з того 

чи іншого професійного питання, проблеми. 

Професійними якостями вчителя образотворчого мистецтва є: схильність 

до педагогічної діяльності, професійна грамотність, творчий підхід до 

виконуваної роботи, розвинене просторове мислення, розуміння орієнтуватися 

в художніх техніках, використовувати можливості сучасної комп’ютерної 

техніки, готовність до постійного самовдосконалення. З огляду на зазначене, 

технологія формування професійної готовності вчителя образотворчого 

мистецтва в системі вищої педагогічної освіти відкриває оптимальні шляхи до 



формування фахівця інноваційного типу, здатного стати суб’єктом професійної 

життєдіяльності. 

Вивчення графічних технік, як невід’ємного компоненту професійної 

майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва, є ефективним 

засобом розвитку їх предметної компетентності з рисунку, розвитку художніх 

здібностей бачити і передавати форму предметів на площині, формування 

високого рівня розвитку загальних здібностей (аналіз і синтез, логіка, вербальні 

здібності, конструкторські здібності), колірної чутливості й спеціальних 

художніх здібностей. 

Досліджуючи особливості різних видів графічних робіт, можна зробити 

наступні висновки: величезне значення в графіці відіграє лінія; особливістю 

графічного мистецтва є контраст (в основному це контраст чорного і білого, 

контраст фону і малюнку, особлива взаємодія фону і зображення); графіка 

створює простір; графіка дає художнику більше свободи, ніж живопис, завдяки 

простоті і доступності техніки, можливості працювати швидко, відображаючи 

миттєві емоційні переживання; графіка в основному має ілюстративний 

характер, вона більш декоративна.  

Практичне оволодіння студентами художньо-педагогічного факультету 

основами мистецтва графіки дозволяє професійно використовувати цей вид 

мистецтва в подальшій педагогічній та художньо-творчій діяльності. Оволодіння 

графічними техніками є ґрунтовною базою методичної системи професійного 

зростання вчителя мистецтва.  

Програма «Художньо-прикладна графіка» побудована на структурно-

змістовних складових, метою яких є підготовка студентів у галузі графічної 

композиції, спрямована на залучення до творчої та ремісничої сторін графічного 

мистецтва, формування розуміння психологічних основ зорового сприйняття, 

композиційного, графічного та образного мислення, а також «мислення в 

матеріалі» (відчуття специфіки зображальних можливостей графічного 

матеріалу: соус, сепія, олівець, вугілля тощо).  



Вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань та вправ, 

зміст натурних постановок, вибір пейзажних мотивів, тематика індивідуально-

творчих проектів в достатній мірі забезпечують високий рівень художньо-

графічної підготовки студентів з урахуванням особисто-орієнтованого навчання та 

національних пріоритетів художньо-педагогічної освіти. 

Зміст програми «Художньо-прикладна графіка» спрямовано на: 

- засвоєння необхідних понять у галузі графіки, їх відповідного змісту та 

взаємозалежності; 

- опанування знаннями про засоби та прийоми графічного зображення, 

їхній обсяг, характер звучання та образотворче значення; 

- використання матеріалів та інструментів з їх виражально-

зображальними можливостями та фізичними властивостями; 

- формуванні рухових навичок; 

- оволодіння технікою застосування графічних матеріалів; 

- практичне ознайомлення з технічними прийомами графіки; 

- розвиток творчого, художньо-образного, композиційного мислення та 

«мислення в матеріалі». 

Теоретичний зміст курсу передбачає опанування науково-теоретичними 

основами художньої графіки, оволодіння практичними вміннями, навичками та 

прийомами графічного зображення в художніх техніках графіки в процесі 

виконання формально-технічних вправ, композиційних ескізів, створенні 

графічних композицій з натури, за уявленням тощо. 

Практичні завдання мають бути спрямовані на розвиток творчих здібностей 

студентів у процесі цілеспрямованого засвоєння графічних прийомів, способів 

зображення та художньої системи формоутворення при створенні композиції.  

У графіці основним засобом зображення є рисунок, виконаний будь-яким 

матеріалом чи інструментами. Тому оволодіння мистецтвом графічного рисунка 

потребує розробок спеціальних методик навчання. У першу чергу – це навчання 

основ графічного формоутворення та технології виконання композиції в 

матеріалі. В основі процесу навчання має бути система вправ, націлених на 



формування навичок та вмінь графічного відтворення об’єктів зображення, тобто 

оволодіння прийомами та способами виразного малюнка в техніках оригінальної 

чи друкованої графіки, що оформляють художній образ у композиції твору. 

У процесі вивчення художніх технік мистецтва графіки необхідно 

застосовувати метод послідовного засвоєння графічної художньо-образної 

системи створення композиції на основі принципу наочного навчання.  

Індивідуально-творча робота передбачає практичну реалізацію навчальних 

досягнень у самостійній художньо-творчій діяльності. Кожна творча робота з 

графічної композиції виконується в будь-якій техніці художньої графіки, що 

вивчається на конкретному етапі навчання. Моніторинг якості засвоєння 

студентами навчального матеріалу відбувається під час тестування за темами, 

що вивчалися за конкретним змістовим модулем дисципліни у формі виконання 

тестів-завдань та практичних робіт. 

У результаті вивчення дисципліни «Художньо-прикладна графіка» студенти 

повинні володіти такими знаннями та вміннями: 

- знати основні етапи розвитку мистецтва художньої графіки в 

історіографічному аспекті, основні аспекти теорії та практики графіки як виду 

образотворчого мистецтва; 

- володіти способами та прийомами графічного відображення об’єктів та 

явищ дійсності, творчим методом втілення задуму в художньо-образну 

структуру композиції; 

- уміти використовувати зображальні та виразні засоби художніх 

матеріалів, графічних технік, їх палітри у вирішенні завдань навчальної чи 

творчої роботи; 

- уміти розкривати особливості графічної мови, вміти аналізувати твори 

майстрів графічного мистецтва; 

- методично будувати процес художнього навчання учнів з графічної 

діяльності. 

Оволодіння основами художньої графіки є послідовним у структурно-

логічному та міжпредметному взаємозв’язку з іншими мистецькими 



дисциплінами, що надає можливість на досить високому рівні отримати знання 

та придбати професійні практичні навички для подальшої творчої художньо-

педагогічної діяльності. 

Художня графіка як самостійний вид образотворчого мистецтва і 

самостійна навчальна дисципліна має значний освітньо-виховний вплив на 

культурно-професійне становлення особистості вчителя образотворчого 

мистецтва, розвиток його креативних здібностей.  

Сучасними принципами успішності засвоєння студентами основ 

графічного мистецтва є ефективні дидактичні умови формування якісного рівня 

художньо-графічної підготовки майбутніх учителів-художників; узгодженість 

теоретичних положень з практичними заняттями; адаптація навчальних вправ на 

практичних заняттях до загального погляду на композицію в цілому, як 

внутрішню структуру художнього формоутворення засобами графіки; наявність 

чітко визначеної мети і завдань програми; застосування методичних технологій, 

що забезпечують процес навчання-учіння основ мистецтва графіки з позицій 

дидактичних принципів, а також комплексного, міжпредметного розгляду 

питань художньо-графічної діяльності студентів та завдань формування і 

розвитку художньо-образного, композиційного мислення та «мислення в 

матеріалі». 
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