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ГРАФІЧНИХ ПОНЯТЬ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 
Одне із головних положень концепції оновлення сучасної освіти 

пов’язане з перебудовою шкільної графічної освіти, оскільки графічні 
знання і вміння – це один із факторів, що сприяють загальнокультурному 
розвитку людини, її готовності до неперервної освіти та професійної дія-
льності. Графічна підготовка пов’язана з оволодінням методами пізнання, 
науковим стилем мислення, розвитком інтуїції, просторової уяви. Поряд із 
цим графічна підготовка має чітку гуманітарну спрямованість, оскільки є 
мовою науки і техніки, необхідна для моделювання та вивчення багатьох 
явищ, що відбуваються у природі та суспільстві, формує духовну сферу 
людини, інтелектуальні, морально-етичні складові людської особистості.  

У такій ситуації необхідно звернути увагу на методичну систему 
навчання основ графічної грамоти, зокрема формування графічних понять 
на основі психологічних закономірностей графічної діяльності, що сприяє 
розвитку просторової уяви, розумового та технічного мислення, розумових 
дій, ґрунтовному засвоєнню графічних знань і виробленню вмінь їх засто-
совувати.  

Непомітна зовні розумова діяльність являє собою тісну взаємодію 
мислительних операцій, образного мислення і пам’яті. В результаті цього і 
утворюється графічний образ предмета, який фіксує в уяві учня його 
властивості, що умовно відображені на кресленні, або ще підлягають 
відображенню шляхом побудови необхідних зображень. 

В процесі виконання креслення виділяються три основних етапи. 
Перший етап складається зі спостереження зображуваного предмета і по-
будови на цій основі ескізу. Другий етап – вимірювання предмета і проста-
новки розмірів. Третій етап- виконання креслення за ескізом. 

На певному віковому етапі у дитини починає формуватись систем-
ний механізм сприйняття оточуючої дійсності, він розвивається з набуттям 
навичок зображувальної діяльності, удосконалюється в процесі навчання і 
до початку вивчення курсу графічна підготовка дитина має певний базис у 
вигляді просторової уяви, логічних знань про простір, знань про масштаб і 
вимірювання предметів, досвід зображення об’єктів. Зрозуміло, що в ідеа-
льному варіанті, як засвідчують дослідження багатьох психологів, форму-
вання та розвиток перерахованих знань і вмінь повинні здійснюватись у 
чіткій відповідності з віковими особливостями під впливом навчального 
процесу. Тобто, коли, наприклад, в ранньому віці у дитини виникає потре-
ба у співвідношенні візуального образу предмету з дотиком і, відповідно, 



формуються передумови важливих для графічної діяльності якостей відт-
ворення наочності, потрібно вже на даному етапі використовувати відпові-
дні завдання.  

Але у будь-якому випадку досвід «стихійного» сприйняття, який пе-
редбачає відокремлення предмета з оточуючого середовища, виділення ко-
нтуру, як межі повинен стати першою сходинкою в процесі оволодіння 
графічною мовою техніки, прототипом того матеріалу, який розглядається 
на початковому етапі вивчення. 

Розпочинаючи графічної підготовки з розгляду шрифтів, типів ліній, 
масштабів і т. д. ми, мабуть, забуваємо про основне його функціональне 
призначення, про його природу і сутність. За масою нормативної технічної 
інформації втрачається сама суть і значення цієї науки.  

Креслення – це знакова система, що має суспільну природу і виконує 
функції міжнародної мови. Якщо це так, то провівши паралель з функціо-
нуванням мови та письма, слід зазначити, що дитина спочатку вчиться ро-
зуміти мову, говорити, а потім вже опановує правила правопису. Тож, мо-
жливо, спочатку варто навчитись «говорити» мовою графічних зображень, 
навчитись читати і виконувати зображення предметів, які не складні за фо-
рмою й обов’язково максимально знайомі учням, а вже потім опрацьовува-
ти правила виконання графічних документів.  

Тож на початковому етапі графічної підготовки слід приділити сер-
йозну увагу розробці спеціальної, заздалегідь продуманої системи вправ, 
що охоплює питання побудови контурів зображень на графічна підготов-
ках та аналізу графічного складу зображень, умовностей і спрощень при 
побудові зображень. 
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