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НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ
У статті порушується проблема використання нових інформаційних технологій для
формування художньо-графічних умінь учнів. Автор на основі аналізу існуючих підходів
пропонує розробку курсу для опанування комп’ютерної графіки на уроках інформатики у
середній школі.
The article touches upon the problem of new information technologies use for pupils’
artistic and graphic skills formation. Basing on the analysis of the present approaches the author
proposes the course for mastering computer graphics at informatics lessons in secondary school.
Широке використання нових інформаційних технологій на сучасному етапі розвитку
освіти викликає багато дискусій як серед науковців, так і серед вчителів-практиків.
З одного боку, наявність і доступність облаштованих комп’ютерних класів дозволяє
проводити заняття з використанням НІТ, починаючи ще з молодшого шкільного віку, з
іншого, зміна пріоритетів у питаннях інформатизації освіти в Україні вимагає вирішення
таких завдань, як формування інформаційної культури учнів, забезпечення гуманізації освіти
і виховання, підвищення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
Окреслена проблема стала предметом дослідження Бикова В.Ю., Жалдака М.І.,
Жука Ю.О., Морзе Н.В., Ракова С.А., Рамського Ю.С., Співаковського О.В. й ін. [1; 2; 3; 4].
Так, Жалдак М.І., Морзе Н.В., Рамський Ю.С. зазначають, що використання нових
інформаційних технологій не повинно базуватися на користувацькому підході, коли учні
опановують елементарні способи і засоби роботи з конкретними програмними засобами, а
зрости до “розуміння загальнонаукового значення інформаційного підходу як методу
наукового пізнання” [2].
Биков В.Ю., Жук Ю.О. акцентують увагу на створенні та апробації нових засобів
навчання нового покоління, в основі яких лежать процеси інтеграції [1].
Раков С.А. вбачає роль нових інформаційних технологій у “створенні умов для
набуття випускниками школи життєвих компетентностей, які дозволять йому успішно
самореалізуватись у суспільстві, а також сприяти подальшому розвитку суспільства на
позиціях духовності, гуманізму, демократії” [4].
Цікавою, на наш погляд, є ідея впровадження трисуб’єктної дидактики,
запропонованої Співаковським О.В. і Пєтуховою Л.Є., що передбачає створення науковометодичного середовища, в якому інформаційні технології стають потужним засобом
формування особистості [3].
Оскільки предметом нашого дослідження є художньо-графічні уміння учнів,
пропонуємо розглянути комп’ютерно-орієнтоване середовище як засіб їх формування.
Доцільним є пояснення термiна “художньо-графiчний”. У науковiй лiтературi вiн
визначається або як “художнiй”, що розглядається як об’єкт мистецтва, або “графiчний” – i
як об’єкт мистецтва, i як об’єкт науково-технiчної дiяльностi. Графiчна дiяльнiсть на уроках
математики, працi, креслення принципово вiдрiзняється вiд графiчної дiяльностi учнiв пiд
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час занять образотворчим мистецтвом. Основу першої складає рацiонально-логiчне
навчання, що здiйснюється через вивчення змiсту дисциплiни, а другої – емоцiйно-образне,
при якому пiзнавальнi завдання вирiшуються через переживання змiстовної сторони уроку,
тобто почуття чуйностi, спiвпереживання, натхнення, захопленостi виникають в учнiв i
вчителя не тiльки вiд змiсту матерiалу заняття, усiєї програми, але й через форми подання та
опанування цього матерiалу.
У той же час, образна символiка образотворчого мистецтва, як i математика,
креслення та iншi предмети природничого та технiчного напрямку, використовує тi ж самi
форми, наприклад, коло, трикутник, квадрат, прямокутник тощо. Iсторiя розвитку
суспiльства показує унiверсальнi засоби пiзнання та засвоєння навколишнього свiту, що ще
не роздiлявся цивiлiзацiєю на окремi сфери: науку, мистецтво, практику i т.iн. Це була
цiлiсна культура, в якiй людина i природа, дух i свiдомiсть, дух i матерiя були нерозривнi, а
знання та духовна мудрiсть народу своєрiдно зашифровувалися знаками, символами та були
покладенi в основу народних i релiгiйних обрядiв, учень, мистецтва. Мистецтво старiше
науки, проте умовностi, якi їй притаманнi, знаходять вiдображення у художнiй дiяльностi
людини. Вже кроманьонцi залишили пiсля себе зображення тварин, використовуючи
симетрiю та статичнiсть. Малюнки стародавнiх єгипетських художникiв нагадують
креслення, як знакову умовну систему, притаманну математицi, що, однак, не зменшує їхньої
художньої цiнностi. Мистецтво наступних епох звернулося до зображення зорового
сприйняття простору. Були розробленi системи лiнiйної та перцептивної перспективи.
Таким чином, сама умовнiсть площинностi живопису спричинює її до взаємодiї з
математикою, зокрема геометрiєю i з кресленням. Наступна умовнiсть – рух в нерухомому.
Зображуючи рух, художник має керуватися зоровим враженням. Картина нерухома, але
рухається око глядача, який дивиться на зображення. Ще одна умовнiсть – абстрактнiсть.
Нефiгуративний, абстрактний живопис (спроба звiльнити лiнiю та колiр вiд образотворчих
завдань) виник в епоху, що характеризується науковими iдеями, якi мають узагальнений,
абстрактний характер.
Досвiд роботи шкiл свiдчить, що школярiв можна вчити елементам образотворчої,
графiчної мови, але при цьому не розвивати їх у художньому напряму. З точки зору
естетики, не може бути непрохiдної прiрви мiж методами художнього вiдображення
дiйсностi у дитини й у дорослого, так як i той, i інший користуються художнiми образами.
Кожний з них утворює художнi образи в тiй мiрi, в якiй це дозволяє розвиток його психiчних
функцiй, пiзнавальної дiяльностi та особистостi в цiлому, оволодiння навичками зображення.
Формування художньо-графiчних здiбностей учнiв передбачає вирiшення рiзних
завдань у межах розвитку просторового, художнього (образного) мислення. Завдання на
засвоєння форми, пропорцiї, конструкцiї зображуваних об’єктiв дiйсностi на уроках
мистецтва вимагають особового емоцiйно-художнього до них ставлення, на уроках
математичного циклу – з урахуванням подiлу на “алгебраїстів” i “геометристiв”, тобто на
людей з абстрактно-математичним та образно-математичним складом розуму.
Визнаючи важливiсть проблеми формування художньо-графiчних умiнь i навичок,
педагоги та психологи присвятили їй велику кiлькiсть теоретичних i практичних дослiджень
та публiкацiй. Зокрема, аналiзуються особливостi розвитку даних умiнь i навичок при
оволодiннi такими навчальними предметами, як геометрiя (З.Г.Алексєєва, Г.Д.Глейзер);
креслення (П.В.Дмитренко, А.М.Крупенников, А.В.Фурман, Г.Ф.Хакимов); технiчна праця
(П.В.Дмитренко, А.В.Фурман, Л.П.Щербакова); образотворче мистецтво та художня праця
(А.М.Хашхожев); фiзика (Є.В.Ксенчук); географiя (М.Дададжанов) тощо [5].
Бiльша частина з перерахованих теоретичних та експериментальних розробок
висвiтлює питання розвитку в учнiв розумiння просторових явищ та умiння враховувати
характер просторових закономiрностей у процесi викладання навчальних предметiв та їхньої
загальної пiдготовки до рiзних видiв суспiльно-корисної та трудової дiяльностi.
Формування просторових уявлень та уяви нерозривно пов’язане з розвитком
здiбностей мислити. Недостатньо розвинене просторове мислення утруднює розумiння основ
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наук. Як показує вивчення сучасної практики викладання математики, образотворчого
мистецтва, креслення та працi у школi, хоча навчанння передаванню простору й є одним iз
найбiльш важких роздiлiв, iснуюча система пiдготовки учнів на сучасному етапi суперечлива
та не завжди послiдовна.
Незважаючи на наявнiсть рiзноманiтних методичних систем навчання учнiв
передаванню просторових явищ на площинi, доцiльно видiлити два основних принципи
розв’язання даної проблеми. Перший полягає в тому, що вивчення просторових явищ
починається з аналiзу окремого абстрактного геометричного предмета. Спочатку
вiдпрацьовуються уявлення про форму та конструкцiю даного геометричного тiла, про
перспективу, далi створюються комбiнацiї з найпростiших геометричних тiл. Наступний етап
такої послiдовностi навчання – засвоєння просторових вiдносин мiж предметами.
Другий принцип характеризується протилежним пiдходом до постановки навчальних
завдань, при якому детальне вивчення окремого предмета та ретельна конструктивна
побудова його форми в певному розумiннi завершує навчальний процес. Цей принцип
спирається, зокрема на спостереження педагогiв, яке полягає в тому, що труднощi
передавання просторових зв’язкiв мiж предметами не знiмаються вмiнням малювати окремi
об’ємнi предмети та групи предметiв [5].
Iснує ряд психологiних дослiджень, присвячених теорiї сприйняття простору
(Б.Г.Ананьєв, П.Я.Гальперiн, В.П.Зiнченко, Є.I.Iгнатьєв, В.I.Кириєнко, Г.I.Лернер та iн.).
Вiдомi також психолого-педагогiчнi дослiдження, в яких розглядаються умови, що
пiдвищують ефективнiсть просторової орiєнтацiї учнiв засобами рiзних шкiльних предметiв.
Спостереження свiдчать, що у бiльшостi учнiв виникають труднощi при сприйманнi
теоретичних положень графiчних курсiв, повiльно формуються власнi умiння та навички.
Значна частина з них не в змозi вiльно виконувати конструктивнi операцiї над заданими
просторовими об’єктами та їхнiми комбiнацiями.
Невисокий рiвень сформованостi художньо-графiчних умiнь i навичок викликаний ще
й тим, що методики школи не враховують наявнiсть рiзного рiвня розвитку цих утворень в
учнiв. Мала кiлькiсть годин, що вiдводяться на практичнi та iндивiдуальнi заняття, не
дозволяє провести вiдповiдну роботу з кожним учнем.
Потужним засобом у вирішенні окресленої проблеми може стати комп’ютерноорієнтоване середовище, наявність відповідного програмного забезпечення. Інформаційні
технології мають величезний потенцiал для залучення учнiв до художньо-графiчної
дiяльності. Робота з графічними редакторами дозволяє успішно вирішувати окреслену
проблему. Якщо у початковій школі акцент ставиться на первинних вміннях користування
комп’ютером і роботою з розвивальними програмами, у старших класах – опанування
додатків Microsoft Office та основ програмування, то саме середня школа може стати тією
ланкою, де доцільне формування художньо-графічних умінь та навичок, зокрема засобами
інформаційних технологій.
Середовищем для формування художньо-графічних умінь може бути будь-який з
графічних редакторів: стандартний Paint, Adobe Photoshop, Flesh тощо. Комп’ютерна графіка
у всіх її проявах: растрова або векторна, фрактальна або тривимірна, інженерна або наукова
надає широкі можливості для використання. Поступово опанування операціями стає базою
для створення анімацій.
На заняттях учні оперують уявленнями площинних та об’ємних геометричних фiгур, у
них удосконалюються просторовi уявлення та просторове мислення.
Таким чином, можна зробити деякі узагальнення:
1. Неодмiнною умовою художньо-естетичного виховання особистостi є залучення
учнів до художньо-графiчної дiяльності, що виступає як фактор їх цiлiсного (шляхом
взаємодiї розумового, естетичного, морального та фiзичного) розвитку. Опанування та
удосконалення художньо-графiчних умiнь є результатом навчального процесу й, разом з тим,
вони самi перетворюються в умову та основу засвоєння iнших знань, подальшого зростання
пiзнавальних можливостей учнiв. Базою для їхнього формування мають бути всi навчальнi
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предмети, в першу чергу, образотворче мистецтво, математика, трудове навчання, а також
інформатика.
2. Необхiднiсть удосконалення процесу формування художньо-графiчних умiнь i
навичок учнiв з урахуванням реалiй сучасностi та обмежена кiлькiсть навчальних годин
вимагають, перш за все, iнтенсифiкацiї навчального процесу, систематизацiї та поглиблення
знань, умiнь i навичок. Цьому в значнiй мiрi має сприяти бiльш рацiональне та систематичне
використання можливостей нових інформаційних технологій.
Методичне обґрунтування та дидактичне забезпечення процесу формування
художньо-графічних умінь учнів стане предметом наших подальших досліджень.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС
КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
У статті розкриваються проблеми впровадження мультимедійних технологій у
процесі контролю навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання та
визначаються загальні вимоги до проблеми контролю знань і вмінь учнів.
In the article the problems of introduction of multimedia technologies open up in the process
of control of educational achievements of students on the lessons of labour studies and the common
requirements to the problem of control of knowledges and abilities of students are determined.
Сучасний етап розвитку середньої загальноосвітньої школи пов’язаний з необхідністю
розв’язання проблеми підвищення інтелектуального рівня, пізнавального і творчого
потенціалу учнів. Пошук засобів для розвитку пізнавальних і творчих здібностей,
підвищення ефективності навчання школярів є проблемою загальною для багатьох країн.
Про це свідчить досвід створення державних стандартів шкільної освіти в нашій країні,
Англії і США.
Нові інформаційні технології мають величезний діапазон можливостей для
вдосконалення навчального процесу і системи освіти в цілому. В цьому плані заслуговує
уваги макроконтекст, який передбачає зміни системи освіти, що склалася, відповідно до
вимог інформаційного простору, що складається, пропонує для цього засоби рішення
шляхом використання нових інформаційних технологій, зокрема мультимедіа.
Мультимедіа є формою організації навчання в рамках якої плідно реалізуються ідеї
інтенсифікації, направлені на пошук максимальних ефективних методів і засобів навчання,
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