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У статті розглянуто методи, які використовуються у практицi 

трудового навчання для розвитку творчої активностi i технічної дiяльностi 

учнiв, а також засоби, якi забезпечують виконання кожного з них. 
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В. Л. Артюшенко 

ІНТЕГРАЦIЯ METOДIВ ТЕХНIЧНОЇ ТВОРЧОСТI УЧНIВ ДЛЯ 

РЕАЛIЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

Актуальнiсть даної статті полягає у тому, що розглянуто методи, які 

використовуються у практицi трудового навчання для розвитку творчої 

активностi i технічної дiяльностi учнiв, а також засоби, якi забезпечують 

виконання кожного з них. Кожен iз цих методів може бути використаний у 

рiзних формах: масовій, груповій, iндивiдуальній.  

Творчість людини у будь-якій сфері її дiяльностi часто буває пов'язана 

не лише зi створенням чогось принципово нового, а й може проявлятися на 

виконавчому piвнi, тобто в новому переосмисленні й новому баченні вже 

існуючого об'єкта чи образу. Для того щоб успішно реалізувати завдання, що 

виникають у процесi планування i створення об'єкта, необхідно не лише 

чітко усвідомити мету розробки того чи іншого об'єкта, мету тієї чи iншої 

проблеми, й оволодiти методами їx виконання. У роботах Ю. Столярова, 

Д. Камського [1, с. 217]. Bci педагогiчнi знахiдки, рiзноманiтнi i традицiйнi 



методи розвитку здiбностей та iнтepecy учнiв до технiчної творчостi i технiки 

об'єднанi в групи кожна з яких найпродуктивнiша на певному етапi роботи.  

Методи, якi використовуються у практицi трудового навчання для 

розвитку творчої активностi i технiчної дiяльностi учнiв, а також засоби, якi 

її забезпечують. Кожен iз цих методiв може бути використаний у рiзних 

формах масовiй, груповiй, iндивiдуальнiй. При цьому засобом впливу цих 

методiв може виступати як слово, так i дiя. Використання будь-якого з 

методiв передусiм пiдпорядковане єдинiй меті: розвитку технiчно-творчих 

здiбностей, якi включають у себе розвиток творчого мислення, вмiння у 

кожному конкретному випадку ставити передумову, обирати серед них 

проблему, розв'язувати її, робити висновки. Саме технiчна творчiсть i 

розвиваєе у пiдлiтка цi риси. Технiчне мислення є складним технiчним 

явищем. Вiд звичайного поняття "образне мислення" технiчне мислення 

вiдрiзняється тим, що воно насамперед завжди пов'язане з практикою [2, 

с. 240]. Тому для розвитку технiчного мислення необхiдно добирати тaкi 

проблемнi завдання, що пов'язанi з реальними об'єктами. Цiй вимозi 

пiдпорядкованi завдання на проектування об'єктiв працi, завдання 

технологiчного й органiзацiйного характеру.  

Розглянемо докладнiше методи розвитку технiчної творчостi. 

Пояснювально-iлюстративнi методи досить часто використовуються на 

заняттях з трудового навчання з виховною метою. Використання цих методiв 

не лише спрямоване на повiдомлення учням нових вiдомостей, а й на 

створення певного емоцiйного мікроклімату, робить зi школярiв активних 

спiвучасникiв процесу пiзнання. Успiх цих методiв часто визначається не 

лише ерудицiєю вчителя, а, головним чином, наявнiстю чудових наочних 

посiбникiв, систематизованих iлюстрацiй, що показують шляхи формування 

та розвитку змiсту тих чи iнших понять та уявлень про технологiчнi процеси.  

У роботi вчителя трудового навчання iлюстрацiї мають розкривати 

найцiкавiшi та конкретні питання, якi виникають в учнiв. Застосовуючи 

пояснювально-iлюстративний метод, у трудовому навчаннi важливо 



дотримуватися наступного: не вводити нових понять формально, спиратися 

лише на прийнятi класифiкацiї, широко використовувати iлюстративнi 

матерiали, заохочувати учнiв до роботи з технiчною лiтературою, формувати 

вмiння захищати власнi судження та проекти, допомагати учням чiтко й 

точно формулювати висновки, стежити за правильним використанням 

технiчних тepмінів та понять [3, с. 246].  

Репродуктивнi методи. У психологiї поняття репродукцiї включає в себе 

вiдтворення утриманого в пам'ятi. Стосовно роботи на уроках трудового 

навчання репродуктивнi методи включають спiльнi дiї вчителя та учнiв у 

вiдтвореннi технологiчного процесу, необхiдного для отримання об'єкта 

працi. Репродуктивнi методи найчастiше використовуються на початку 

засвоєння певної теми [4, с. 276].  

Алгоритмiчнi методи пошуку технiчних рiшень. Формулюючи завдання 

в загальному виглядi, школярi часто пов'язують їx iз необхiднiстю, 

наприклад, пiдвищувати продуктивнiсть працi тошо. Тому необхiдно 

допомогти учням перейти вiд загального завдання до конкретного, тобто до 

елементарних складових, виконання яких не викликає особливих труднощiв. 

Головна методична iдея при цьому полягає у виробленнi певного стереотипу 

у "стратегії поведiнки" учня, який виконує проектно-технологiчне завдання.  

Метод пошуку аналогiв. Загальновiдомо, що людинi властиве 

наслiдування: сам розвиток i навчання дитини – це процес довгострокового 

наслiдування дорослих. Наочно цей метод виявляється i в процесi трудового 

навчання. Метод пошуку аналогiв ґpунтується на тому, що в основу нової 

конструкції може бути покладена вже iснуюча. Якщо проаналiзувати метод 

аналогiв, то вiн складається з таких етапiв: спочатку пропонується повний, а 

потiм частковий пошук аналогiв форм або оперaцiй.  

Метод реконструкції. Цей метод протилежний попередньому i базується 

на внeceннi змiн до існуючого об'єкту, у його структуру та функції. 

Використання цього метода пов'язане з пошуком нових оригінальних 

розв’язків. При використаннi цього методу головним є дати дітям повну 



свободу. Зате на підсумковому етапі роботи кожен варіант необхідно 

проаналізувати й оцінити згідно з вимогами науки й техніки.  

Метод комбінування – це створення моделей за допомогою поєднання 

деталей або окремих функцій з інших конструкцій. Цей метод тicно 

пов'язаний з двома попередніми i спрямований на пошук нових пiдходiв. У 

повсякденному житті часто бувають ситуації, коли застосовувати якийсь 

певний метод не можливо. Тоді використовують метод цільового 

експериментування. Психологи, якi вивчають творчу особистiсть, 

установили, що у багатьох винахiдникiв конструктивні ідеї часто виникають 

при "контакті" з думками інших. Суть цього методу полягає у використаннi 

при пошуку розв'язання проблемних завдань завчасно підготовлених 

запитань. Винахідник вiдповiдає на цi запитання i в зв'язку з ними аналiзує 

своє завдання [5, с. 293]. Аналiз винахідницької дiяльностi дозволяє прийти 

до висновку, що в методі контрольних запитань виникає потреба коли iншi 

методи при виконанні пошукових завдань не дають результатiв.  

Досліджуючи творчу дiяльнiсть учнiв, що ґpунтується на базі трудового 

навчання, ми маємо справу зi специфічною формою практичної дiяльностi. За 

характером – це експеримент, за спрямуванням – виробнича дiяльнiсть, за 

завданням – навчання i виховання. Експеримент такого роду є для учнiв 

засобом впровадження у своїй дiяльностi їх власних практичних знань, що 

наочно обґpунтовують шляхи переходу вiд пiзнання законів натуральної 

природи де пiзнання особливостей їx дiї в умовах техніки i матеріального 

виробництва. Застосування будь-якого iз перерахованих методів у дiяльностi 

учнiв з метою розвитку технiчно-творчих здiбностей на уроках трудового 

навчання залежить вiд матерiально-технiчної бази.  

Лiтература 

1. Ю.  С. Столяров. Техническое творчество школьников: педагогiка / 

Ю. С. Столяров Техническое творчество школьников: – М.: Педагогика, 

1989. – 217 с.  



2. В. А. Поленов. Общая методика трудового обучения в старших 

классах / В. А. Поленов  – М.: Просвещение, 1985. – 240 с.  

3. А. М. Дворенкина. Методы синтеза и технических решений / 

А. М. Дворенкина. – М.: Наука, 1977. – 246 с.  

4. С. П. Катилова. Техническое моделирование и конструирование / 

С. П. Катилова – М.: Просвещение, 1983. – 276 с.  

5. А. В. Андрианова Техническое творчество учащихся / 

А. В. Андрианова. – М.: Просвещение, 1987. – 293 с.  

 


