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В умовах входження Украї
ни в Є вропейський  о св ітн ій  
простір важливе значення від
водиться підготовці вчителів са
ме у форматі не простих ретран
сляторів навчально-наукової ін
формації, а як  і організаторів 
розвитку творчих зд ібностей  
школярів. Згідно з існую чою  
концепцією педагогічної осві
ти вчителів, які отримують ква
ліфікацію на освітньо-кваліфі
каційному рівні «Бакалавр», на
вчання здійснюється протягом 
3 — 4 років і випускники мають 
право на педагогічну роботу у 
всіх класах основної середньої 
школи. При цьому слід врахо
вувати, що згідно з тенденція
ми розвитку навчальних струк
тур у вищій освіті в Європі [1] 
термін визначається не роками, 
а кількістю академічних заліків, 
які треба скласти — академіч
ний рік відповідає 60 залікам  
(кредитним одиницям ЕС Т8), 
а рівень першого ступеня бака
лавра здійснюється приблизно 
за 3 — 4 роки чи відповідну кіль
кість заліків і зрештою — рівень 
магістра — 5 років. Проаналізу
ємо значення технічної тво р 
чості в освітній сфері.

У середньому шкільному ві
ці найкращі умови для ф орму
вання основ технічної творчос
ті, виходячи з таких обставин: 

• у таких дітей найбільш роз
винений пізнавальний інтерес;

• к у л ь м ін а ц ій н и й  р ів е н ь  
зах о п л ен н я  д ітей  серед н ього  
ш кільного віку: хлопців — тех
нічною творчістю, дівчат — ху
дожньо-ужитковим мистецтвом;

• найкращий вік для продук
тивного сприйм ання інф орм а
ції, яку вони не отримую ть за 
навчальною програмою під час 
традиційних нормативних уро
ків із врахуванням  нахилів та 
здібностей дітей. Як правило, 
цим и п и тан н ям и  діти зай м а
ються не за позитивні оцінки, 
а за покликанням ;

• досить ефективно у цьому 
шкільному віці діти опановують 
новими навичками з технології 
обробки матеріалів, з якими во
ни взагалі не можуть навіть у за
гальних обрисах ознайомитися 
на заняттях трудового чи вироб
ничого навчання.

Виходячи з таких обставин, 
майбутнього вчителя трудового 
навчання і технологій слід н а
леж ним чином готувати на ос
вітньо-кваліф ікаційном у рівні 
«Бакалавр» до проведення по
зашкільних, позанавчальних за
нять з худож ньо-уж иткової та 
технічної творчості. Для належ
ної чіткої організації творчих за
нять треба самому вчителю, ке
рівнику гуртків не лиш е вміти 
організовувати, проводити такі 
заняття, а й самому бути лю ди
ною творчою, винахідливою, з 
великим спектром форм прак

тичної техніко-технологічної дія
льності і творчого потенціалу. 
Таким видом діяльності насам
перед будуть займатися випуск
ники бакалаврату і тому для їх 
системи професійної підготов
ки доцільно створити взаємодо
повнюючий, інтегрований, роз- 
вивальний курс з технічної твор
чості. Ц я п роблем а сьогодн і 
привертає увагу багатьох дослід
ників, серед яких особливо слід 
виділити В. Сидоренка, В. Гет- 
ту і Є. Мегема. Нами була пос
тавлена мета наукового обгрун
тування розробленого напряму 
створення інтегрованого курсу 
з технічної творчості.

Традиційна технічна творчість 
у вищ их педагогічних закладах 
як  в Україні, так і у переважній 
більшості пострадянських дер
жав, зводилася до технічного мо
делю вання, художньої обробки 
матеріалів, прикладної творчос
ті, тобто головний важіль при
падав на творчість ручної, фізич
ної праці. Інтелектуальна твор
чість при цьому існує, але їй не 
відводиться пріоритетна роль.

Під час запровадження до ви
робничих процесів нових інфор
маційних технологій на перший 
план у технічній творчості осо
бистості виступає інтелектуаль
на діяльність, тобто відбуваєть
ся зміна преференцій у співвід
ношенні «розумова діяльність — 
фізична праця». Тому виникла 
потреба внести суттєві корек
тиви у проф есійну підготовку 
майбутніх учителів трудового 
навчання, і зокрем а, в питан
нях формування системи знань 
та умінь з технічної творчості. 
Ці питання потребують ретель
ного вивчення із всією інфрас
труктурою технологічної підго
товки і тому оптимальним буде 
на рівні бакалаврату навчатися 
чотири  р о к и , а не тр и , як  це 
практикується у деяких євро 
пейських країнах.

Згідно з енциклопедичними 
визначеннями [2] технічна твор
чість — діяльність людини, спря-
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мована на перетворення п ри 
роди відповідно до мети і п о 
треб лю дини і лю дства на ос
нові о б ’єктивних закон ів  д ій 
сності, як і характеризую ться 
новизною  процесу діяльності і 
його результату, а також оригі
нальністю та суспільно-історич
ною унікальністю . На відміну 
від еволюційного процесу змін, 
що відбуваються у природі, тех
нічна творчість лю дини зд ій 
сню ється стрибкам и різної за 
значенням  величини і немож 
лива без участі самої людини — 
суб ’єкта  творчост і. Т ехн ічн а  
творчість у виробничих проце
сах здійсню ється у ході рац іо
налізаторської та винахідниць
кої діяльності виробничників, 
студентів і спрямована на вдос
коналення техніки і технологій, 
поліпш ення якості продукції і 
підвищення продуктивності пра
ці, має суспільно корисну спря
мованість.

У процесі технічної творчос
ті здійснюється великий спектр 
технічних рішень — від простих 
до глобальних, що мають гран
діозний економічний ефект. Ві
домо [2], що технічне р іш ен 
ня — пристрій, споруда, виріб, 
які є конструктивними елемен
тами чи сукупністю конструк
тивних елементів, що перебува
ють у функціонально-конструк
тивній єдності, спосіб, процес 
виконання взаємопов’язаних дій 
над матеріальним о б ’єктом  і з 
допомогою матеріальних об’єк 
тів, матеріал, штучно створене 
матеріальне утворення, яке є су
купністю взаємопов’язаних еле
ментів, інгредієнтів. До речо
вин належать матеріали для ви
готовлення предметів, споруд, 
які споживаю ться для покрит
тя, ізоляції, амортизації, які ви
користовуються як провідники 
енергії, лікувальні, косметичні, 
харчові продукти, хімічні реа
генти, речовини-випроміню ва- 
чі і речовини-поглиначі випро
мінювань, поверхнево активні, 
біологічно активні речовини і в

тому числі отрутохімікати, сти
мулятори росту.

Д о техн іки , окр ім  зн аряд ь  
праці для виготовлення інших 
знарядь праці у вигляді інстру
м ентів , м аш и н , виробничого  
обладнання різних типів, нале
жать також методи і способи дії. 
А це значить, шо поняття тех
ніки виходять за межі інженер
ної техніки, воно охоплює ор
ганізаційну техніку і систем о
техн іку , тобто  всі сп ец іал ьн і 
методи, які дають змогу краще 
реалізувати поставлене завдан
ня. У зв ’язку з тим, що на су
часном у етапі дещ о розш ири
лося поняття сутності техніки, 
то і адекватно матиме нове до 
даткове або те, що витісняє від
жите, поняття технічної твор
чості молоді, розпочинаю чи з 
ш кільного віку.

Зважаючи на важливість тех
нічної творчості у фаховій під
готовці вчителів, слід під новим 
кутом розглянути їхнє проф е
сійне становлення саме в цьо
му питанні. Нами за основу взя
то створення інтегрованого кур
су з технічної творчості, який 
гармонійно поєднає розрізнені 
д р іб ’язкові навчальні дисцип
ліни, усуваючи при цьому дуб
лю вання і насичуючи його су
часними технологіями, які де
якою мірою навіть випереджають 
стан розвитку ниніш ньої техні
ки і виробничих технологій.

Спробуємо продемонструва
ти модельно процес інтегруван
ня курсу технічної творчості.

О сновна цінність будь-якої 
моделі полягає в тому, що вона 
містить певну міру об’єктивної 
інф орм ації про о б ’єкт-зразок . 
Виділяють чотири рівні відно
син (основних) між моделлю і 
оригіналом [3]. До першого рів
ня належать функціональні мо
делі, що відбивають як  зовніш 
ні прояви діяльності, так і ме
ханізми регуляції. Другий рівень 
утворюють поведінкові моделі, 
що відбивають відносини «вхід- 
вихід» системи. До третього рів

ня відносяться моделі, що виді
ляють з різноманіття «вхід — ви
хід» окремі взаєм озв’язані ха
рактеристики. На четвертому 
рівні розташовуються моделі, які 
виражають відносини деяких па
раметрів оригіналу у формі функ
ціональної (аналітичної, статис
тичної) залежності. Властивість 
моделі, яка сприяє успішному 
протіканню  процесу моделю 
вання — це властивість узгод
женості моделі із зовнішнім се
редовищем або властивість ін- 
герентності (від англ. inherence 
— дуже міцно пов’язаний з чи
м ось, таки й , що існує як  не
від’ємна частина чогось).

Нижче наведено нову модель 
інтегрованого курсу з технічної 
творчості майбутніх учителів, 
яка розглядається в рамках іс
нуючих вимог (табл. 1, 2).

Відправною точкою взято ни
нішній курс «Технічна творчість 
з методикою викладання», який 
вивчається у 6 і 7 семестрах, роз
починаючи з 36 лекційних год. 
Д оцільно розпочати вивчення 
цього інтегрованого курсу з те
оретичних основ технічної твор
чості, а саме з розділу «Основи 
технічного моделювання і конст
руювання», на що передбачити 
один кредит — 54 год. До цього 
часу під час підготовки вчителів 
трудового навчання за спеціалі
зацією «Технічно-прикладна твор
чість» був такий окремий курс, 
який поглиблено розглядав пи
тання з теоретичного розділу на
вчальної дисципліни «Технічна 
творчість». Для порівняння роз
глянемо табл. З, 4.

П ослідовність та обсяг ви
вчення окремих розділів та фор
ми контролю подані у табл. 5.

З таблиці видно, що 35 % об
сягу вивчення цього інтегрова
ного курсу передбачено на са
мостійну роботу, аудиторні години 
між лекційними та лабораторни
ми роботами представлені у спів
відношенні 35 % до 65 %. Послі
довність і час вивчення для ок
ремих розділів курсу зумовлена 
такими чинниками. Розпочина-
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Т а б л и ц я  2

Т а б л и ц я  3 Т а б л и ц я  4

Т а б л и ц я  5

№
пор. Розділ

Семестр, 
в якому 

вивчається

Кількість год
Форма контролю 

(Семестр)Всього Аудитор
них Лекцій

Лабора
торних

робіт

і Теоретичні основи технічного 
моделювання і конструювання 5 54 32 32 — Екзамен (5)

2 Практикум з технічної творчості 5, 6 108 72 — 72 Залік (6)

3 Комп’ютерне проектування та 
моделювання 7 54 36 18 18 Екзамен (7)

4 Винахідництво і патентознавство 8 54 36 12 24 Залік (8)

Всього 270 176 62 114

Основи технічного моделювання та конструювання 
(Теоретичний курс)

Кіль
кість
год

Моделювання 12

Конструювання 10

Художнє конструювання 4

Методи пошуку розв'язків творчих 
технічних задач 4

Типові прийоми вирішення технічних 
суперечностей 4

Всього 34

Технічна творчість 
(Теоретична частина)

Кіль
кість
год

Теоретичні питання технічної творчості і 
моделювання 14

Основи конструювання об’єктів техніки 4

Керівництво технічною творчістю 8

Основи винахідництва та методи пошуку 
розв’язку творчих технічних задач 8

Всього 34

Технічна творчість 
270 год

(Новостворений інтегрований курс)

Основи технічного моделювання та конструювання — 
54 год (32 год аудиторних)

Практикум з технічної творчості — 108 год (72 год 
аудиторних)

Комп’ютерне проектування та моделювання — 54 год 
(36 год аудиторних)

Винахідництво та патентознавство — 54 год (40 год 
аудиторних, 12 год лекцій, 24 год лабораторних робіт)

Т а б л и ц я  1
Технічна творчість з методикою викладання 

216 год
(Традиційний діючий курс)

Самостійна робота — 124 год

Контроль самостійної роботи — 20 год

Аудиторних — 116 год

Лекційних — 34 год

Лабораторних занять — 72 год

ється все з третього курсу, коли 
паралельно у 5 та 6 семестрах на 
заняттях з практикуму в навчаль
них майстернях студенти займа
ються проектно-технологічною 
діяльністю, тобто виконують твор
чі роботи як з обробки дереви
ни, так і з металу. Такі зміни у 
програмі цього практикуму зу

м овлен і суттєвим и  зм інам и  у 
програмі трудового навчання у 
загальноосвітній школі; де пере
вага надається проектно-техно
логічній діяльності. Згідно з Дер
ж авним  стандартом  б азово ї і 
повної середньої освіти [4] струк- 
турування змістового наповнен
ня освітньої галузі «Технології»

відбувається на основі таких зміс
тових ліній:

• людина в технічному середо
вищі;

• технологічна діяльність лю
дини;

• соціально-професійне орі
єнтування людини на ринку праці;

• графічна культура людини;
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• людина та інформаційна дія
льність.

Основою реалізації змістових 
ліній є проектно-технологічна 
та інформаційна діяльність лю 
дини. Тому теоретичні теми з 
технічної творчості і практику
му з технічного моделювання па
ралельно будуть доповню вати 
процес формування творчих здіб
ностей  м айбутніх  учителів . 
К ом п’ютерне проектування та 
моделювання поставлено у 7 се
местрі не випадково, бо у 3 се
местрі студенти вивчають тех
н ічн і засоби  н авч ан н я , коли 
включено питання, присвячені 
програмованому навчанню і тес
товому контролю знань. У 4 се
местрі вони вивчають «Інф ор
маційні технології», а у 5 — роз
діл механіки «Застосування HIT 
у технічній механіці». Отже, цей 
блок навчальних дисциплін та 
розділів здійснює пропедевтич
ну підготовку до розгляду проб
лем з використання комп’ютер
ної техніки для розв’язку більш 
вагомих завдань.

У результаті інтегрування двох 
частин буде більш теоретично 
насичений другий курс і загаль
ний обсяг зменшиться з 68 год 
до 54. Але при цьому слід вра
хувати, шо цей курс вивчатимуть 
всі спеціалізації, тобто забезпе
чуватиметься підготовка вчите
лів для основної середньої шко
ли як  бакалаврів.

Цей курс обсягом 54 год ма
тиме такі вузлові теми:

• Теоретичні питання техніч
ної творчості і моделювання — 
14 год.

• Технічне моделю вання — 
14 год.

• О снови  кон струю ван н я  
об’єктів техніки — 14 год.

• Художнє конструювання — 
12 год.

Другим ком понентом  інте
грованого курсу буде практикум 
з технічної творчості, на який 
передб ачен о  два креди ти  — 
108 год. Причому його слід пред
ставити у вигляді двох модулів. 
Першим з них буде лаборатор

ний практикум з технічного мо
делю вання, під час якого здій
снюється початковий етап роз
витку творчих здібностей сту
дентів. Його завдання полягає 
не в простому виготовленні мо
делей, раціонально буде вклю 
чати завдання з елементами са
м остійного  творчого пош уку. 
Цей блок в часі можна паралель
но проводити із вивченням по
переднього теоретичного курсу 
протягом одного семестру (оп
тимально це проводити на 3 кур
сі в 5 семестрі). Другий модуль 
буде присвячений практикуму з 
самостійного творчого створен
ня (конструюванню та виготов
ленню) реальних технічних об’єк
тів практичного застосування та 
р озроб ки  п р и н ц и п о в о  нових 
пристроїв. Передбачається, що 
на цьому етапі відбуватиметься 
вільний і повний розвиток твор
чих здібностей студентів.

Я к існ о  н овим  розд ілом  є 
«Комп’ютерне проектування та 
моделювання», що досить акту
альний в час запровадж ення у 
виробництво нових інформацій
них технологій. Програма цьо
го розділу має включати питан
ня моделювання технічних об’єк
тів засобам и  к о м п ’ю терної 
техніки, ком п’ютерне проекту
вання окремих деталей, складан
ня вузлів механізмів та машин, 
динаміки взаємодії окремих вуз
лів у цілісному спроектованому 
технічному об’єкті. Для цього 
студенти повинні освоїти відпо
відне програмне забезпечення 
до персональних комп’ютерів.

В окремий курс слід виділи
ти питання патентознавства, ра
ціоналізаторства та винахідниц
тва. До цього часу такі питання 
частково і розрізнено розгляда
лися у теоретичних розділах тех
нічної творчості. Зважаючи на 
їх важливість, такі знання сту
денти повинні отримати систе
матизовано в єдиному пакеті, на 
що відводиться один кредит — 
54 год. Тут доцільно зробити два 
модулі: раціоналізаторство і ви
нахідництво, а також патенто-

знавство, до яких входитимуть 
такі основні теми:

• Методи пошуку розв’язків 
основних технічних задач.

• Типові прийоми виріш ен
ня технічних суперечностей.

• Основні закономірності ра
ціоналізаторських пропозицій.

• Винахідництво, його етапи 
і принципи.

• Патентознавство, оформлен
ня заявок на авторські свідоцтва 
і патентів.

Цей розділ включає лабора
торні заняття з розв’язування ви
нахідницьких задач реального 
технічного застосування, їх са
мостійного складання студента
ми, заняття з оформлення зая
вок та заяв на винаходи і раціо
нальні пропозиції.

На основі проведених розро
бок можна зробити такі висновки:

• запропонований інтегрова
ний курс створить цілісну сис
тему знань у майбутніх учителів 
з технічної творчості;

• компоненти інтегрованого 
курсу усувають дублювання і є 
взаємодоповнюючими;

• новостворений курс техніч
ної творчості має нові інформа
ційні технології, рівень яких від
повідає сучасним тенденціям роз
витку техніки і технологій.

На перспективу слід розро
бити відповідно до поставлених 
завдань навчальні програми, на
уково обгрунтувавши їх змісто
ве наповнення у більш широко
му форматі, ніж це викладено у 
даній статті.
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