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«Із усіх красних мистецтв мені тепер най-
більш подобається гравюра. І не без підстав. 
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бути користним людям і угодним Богові. Най-
краще, найблагородніше покликання гравера!»

Т.Г. Шевченко
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  ВсТуП

Мистецтво відображає навколишній світ яскраво і різнобічно. В художньо-
естетичному вихованні особистості воно виконує специфічну функцію. «Мис-
тецтво, — писав Л.С. Виготський, — є скоріше організацією нашої поведінки на 
майбутнє, установкою вперед, вимогою, яка, можливо, ніколи й не здійснить-
ся, але яка змушує нас прагнути понад наше життя, до того, що лежить поза 
ним»1.

Мистецтву графіки притаманні особливі образи і асоціації, що пов’язані 
з художнім мисленням митця та його мисленням «в матеріалі» й естетичним 
відчуттям, художнім сприйняттям реального світу. Психологічне сприйняття 
навколишньої дійсності відбувається у кожної людини індивідуально на чуттє-
вому (емоційному) і логічному (раціональному) рівнях пізнання світу.

Процес художнього пізнання особистості здійснюється за умов цілеспрямо-
ваного накопичення досвіду, якісний рівень якого зумовлюється образотвор-
чою діяльністю.

Дослідження вказаних складових гносеології — процесу пізнання в сис-
темі професійної художньо-графічної підготовки вчителя образотворчого та 
декора тивно-прикладного мистецтва — є важливим педагогічним завданням 
аксіології в сучасній системі освіти. В мистецькій освіті індивідуальний під-
хід до навчання — є педагогічною основою підготовки майбутнього педагога-
художника. Індивідуалізація навчання з особисто-орієнтованим спрямуванням 
є процесуальною динамічною формою пізнання-учіння студентів у процесі їх-
ньої художньо-графічної підготовки.

Індивідуалізація навчання-учіння в процесі професійної підготовки вчите-
ля — це система педагогічних дій педагога відповідно до кожного студента, яка 
має бути спрямована на максимально доцільне врахуваня інтересів, можливос-
тей, ціннісних художньо-естетичних орієнтацій особистості з метою її станов-
лення як фахівця та творчого розвитку, формування професійної здат ності.

1 Выготский Л.С. Психология искусства. — М., 1968. — С. 332.
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Вправа 3.2. Виконати серію графічних зображень квітів, рослин гуаше-
вою фарбою чи темперою, акрилом, й оформити, як декоративну ком-
позицію.
Формат: 1/8 аркуша паперу.
Матеріал: папір, гуаш, туш, темпера, пластикова картка, мастихін.



Художня графіка. Модулі 1, 2
234

рисунок 19. Способи друку

а. Високий друк

б. Глибокий друк

в. Плоский друк
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рисунок 20. Змішана техніка, акварель, чорнило, кольорова туш, перо, паличка.
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рисунок 31.  Різновиди монотипії. Студентські роботи
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