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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ МОДУЛЮ 
«КРЕСЛЕННЯ» В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Актуальність дослідження визначається тим, що вивчення креслення в 
школі зумовлено не тільки його винятковим значенням у сучасному житті, а 
й тією величезною роллю, яку відіграє графічна діяльність у розвитку 
мислення та пізнавальної активності учнів, їх творчих здібностей і 
самостійності, у формуванні спеціальних умінь і навичок.

В процесі навчання школярів кресленню широко використовується 
поточна і підсумкова форми перевірки знань, для здійснення яких 
застосовують усне і письмове опитування, самостійні графічні роботи.

Усне опитування найбільш широко розповсюджене на практиці. 
Однак слід відмітити, що воно є найбільш важким видом перевірки знань, 
так як залежить від того, як учні приготували домашнє завдання. Методами 
усного опитування є індивідуальне, фронтальне і ущільнене (комбіноване) 
опитування.

Складним для молодого спеціаліста є і питання про те, що перевіряти і 
як запитувати. Сучасна дидактика і методика пропонує задавати учням такі 
питання, які дозволили б виявити розуміння причинно наслідкових зв’язків, 
уміння аналізувати, співставляти, порівнювати і т.д.

Викликавши учня для індивідуального опитування, вчитель 
найчастіше пропонує іншим школярам уважно слухати відповідь товариша, 
доповнювати її і виправляти помилки, допущені при відповіді. Коли ж 
вчителю потрібно вислухати відповідь слабкого учня, то рекомендується в 
цей час іншим школярам запропонувати виконати якусь самостійну роботу.

Фронтальне опитування дуже широко розповсюджене у викладанні 
предмета. Воно заключається у виклику більшої кількості учнів для 
відповіді на питання, які передбачають коротку відповідь. Фронтальне
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опитування вдало поєднує в собі контролюючу і навчальну функцію і при 
цьому не потребує значних затрат часу на його здійснення.

Однак не слід забувати, що метод фронтального опитування має свій 
недолік. Так, воно не сприяє формуванню уміння зв’язано і достатньо повно 
викладати засвоєний матеріал.

Ущільнене (комбіноване) опитування заключається у виклику для 
перевірки знань одночасно декількох учнів, з яких один відповідає усно, а 
інші в цей час виконують за вказівкою вчителя графічні завдання. Цей 
метод сприяє більш об’єктивному оцінюванню знань усіх учнів класу.

Активізація пізнавальної діяльності школярів на заняттях з креслення 
вимагає застосування різних методів і засобів навчання, які спонукають їх 
до прояву активності. Рівень графічної підготовки людини на даний час 
визначається головним чином технікою виконання графічних зображень, а 
головним чином -  на скільки він готовий до розумового перетворення 
моделей, настільки рухливе його образне мислення.
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