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У статті розглянуто методи, якi використовуються у практицi 

трудового навчання для розвитку творчої активностi i технічної дiяльностi 

учнiв, а також засоби, якi їх забезпечують. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДIБНОСТЕЙ УЧНIВ НА УРОКАХ 

ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 

Творчiсть людини у будь-якiй сферi й дiяльностi часто буває пов'язана 

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

виконавчому piвнi, тобто в новому переосмисленнi й новому баченнi вже 

iснуючого об'єкта чи образу. Для того щоб успiшно реалiзувати завдання, що 

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

чiтко усвiдомити мету розробки того чи iншого об'єкта, мету тієї чи iншої 

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

Д. Камського [1, с. 217] вci 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 технічної дiяльностi учнiв, а також засоби, якi 

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

формах: масовiй, груповiй, iндивiдуальнiй. При цьому засобом упливу цих 

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

методiв передусiм пiдпорядковане єдинiй мeтi: 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 розвиває 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. Це лекцiї, розповiдi з 

демонстрацiями слайдiв, фотографiй та iнших iлюстративних матерiалiв, 

захист учнями розроблених ними проектiв, eкcкypciї на виробництво тощо. 



Використання цих методiв не лише спрямоване на повiдомлення учням 

нових вiдомостей, а й на створення певного емоцiйного мiкроклiмату, робить 

зi школярiв активних спiвучасникiв процесу пiзнання. Досвiд роботи 

вчителiв трудового навчання показує, що технiчна творчiсть дає учням не 

тiльки практичнi знання, а й зацiкавлює їх тайною пiзнання, показує, що на 

сучасному piвнi технологiчних процесiв є рiзнi пiдходи до вирiшення 

проектно-технологiчних завдань. 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 інших понять та уявлень про технологiчнi процеси.  

У роботi вчителя трудового навчання iлюстрацiї мають розкривати 

найцiкавiшi та конкретні питання, якi виникають в учнiв. Але треба 

пам'ятати, що учнi вiдчувають потребу не лише в консультацiї, а й у 

використаннi необхiдної лiтератури. 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 

термінів та понять [3, с. 246].  

Репродуктивнi методи. У психології 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]. Ефективним засобом розвитку технiчно-

творчих здiбностей, зокрема молодших школярiв, є їx робота зi збирання 

iграшок iз набору "Конструктор".  

Алгоритмiчнi методи пошуку технiчних рiшень. Формулюючи завдання 

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

наприклад, пiдвищувати продуктивнiсть працi тощо. Тому необхiдно 

допомогти учням перейти вiд загального завдання до конкретного, тобто до 

елементарних складових, виконання яких не викликає особливих утруднень. 

Такий пiдхiд до розв'язання рiзного роду завдань дозволяє чiткiше планувати 

послiдовнiсть виконання певних робiт на уроках трудового навчання. 

Головна методична iдея при цьому полягає у виробленнi певного стереотипу 

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

Розробка того чи iншого виробу здiйснюється "зверху-вниз", технологiя 

виготовлення проводиться "знизу-вверх". При цьому не йдеться про повне 

вiдокремлення проектних завдань вiд технологiчних, що забезпечує потребу 

у виготовленнi технологiчних карток на oкpeмi деталi, потiм виготовлення, 

складання, регулювання та iншi операцiї – до повного конструювання 

готового зразка виробу.  



Дослiдницькi методи. На основi творчої дiяльностi професiйних 

конструкторiв розроблено низку спецiальних методiв, якi можна 

рекомендувати для розвитку технiчно-творчих здiбностей учнiв на уроках 

трудового навчання. Цi методи подiляються на двi групи: першi пов'язанi зi 

змiстом роботи, другi – iз загальною стимуляцiєю i виробленням у дитини 

якостей, необхiдних для успiшної роботи в умовах, наближених до 

виробництва.  

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 грунтується 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 та форм або операцiй. У процесi трудового 

навчання потрiбно якомога бiльше використовувати наочнi засоби, тобто 

дiючi моделi, механiзми, навчальнi фiльми, плакати, тому що власний досвiд 

учнiв може бути ще не досить великим i їм нiде брати аналоги.  

Метод реконструкцiї. Цей метод протилежний попередньому i базується 

на внeceннi змiн до iснуючого об'єкту, у його структуру та функцiї. 

Використання цього метода пов'язане з пошуком нових оригiнальних 

розв'язкiв. Учням пропонується вiдома конструкцiя, i вони повиннi створити 

нову, протилежну за структурою чи функцiєю. При використаннi цього 

методу головним є дати дiтям повну свободу. Зате на пiдсумковому етапi 

роботи кожен вapiaнт необхiдно проаналiзувати й оцiнити згiдно з вимогами 

науки й технiки.  

Метод комбiнування – це створення моделей за допомогою поєднання 

деталей або окремих функцiй з iнших конструкцiй. Цей метод тicно 

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

технiцi дуже у багато об'єктiв побудовано саме за допомогою комбiнування 

елементiв вузлiв, блокiв iз рiзних конструкцiй, а в результатi одержується 

зовсiм нова конструкція.  

У повсякденному життi часто бувають ситуацiї, коли застосовувати 

якийсь певний метод не можливо. Тодi використовують метод цiльового 

експериментування. Психологи, якi вивчають творчу особистiсть, 

установили, що у багатьох винахiдникiв конструктивнi iдеї часто виникають 

при "контакті" з  думками iнших.  

Поряд iз цим iснyє евристичний метод розвитку процесу технiчної 

творчостi. Суть цього методу полягає у використаннi при пошуку розв'язання  

проблемних завдань завчасно пiдготовлених запитань. Винахiдник вiдповiдає 

на цi запитання i в зв'язку з ними аналiзує своє завдання [5, с. 293].  

Застосування будь-якого iз перерахованих методiв у дiяльностi учнiв з 

метою розвитку технiчно-творчих здiбностей на уроках трудового навчання 

залежить вiд матерiально-технiчної бази, тобто наявностi демонстрацiйних 

стендiв, технiчних засобiв навчання, рiзноманiтних наочних посiбникiв, 

установок, дiючих моделей, технологiчного устаткування.  
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