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ВСТУП
Сучасні вимоги до професійної підготовки вчителів технології
обумовлені новими соціально-економічними умовами в нашій країні, для яких слід виховувати громадян, що проявляють творчий підхід до розв’язання будь-яких задач, що стоять перед ними. Це особливо важливо для технічних і технологічних задач, оскільки від їх
правильного вирішення багато в чому залежить технічний і економічний потенціал держави.
Перехід на дворівневу підготовку в системі вищої професійної
освіти (бакалаврат і магістратура) викликає необхідність переглянути деякі аспекти підготовки вчителів технології, які відображаються і
в нових галузевих освітніх стандартах вищої освіти (ГСВО).
Зокрема, ГСВО для підготовки бакалаврів напряму 6.010103 –
Технологічна освіта передбачає вивчення дисципліни «Технічна творчість учнів», актуальність якої обумовлена в даний час браком кваліфікованих фахівців для підготовки підростаючого покоління, якому будуть цікава техніка і технологія. Адже саме цьому поколінню
належить вирішувати майбутні технічні і технологічні задачі.
Науково-технічний потенціал нашої країни в другій третині
XX століття включав до свого складу також і мережу гуртків технічної
творчості, в яких виховувалися майбутні конструктори космічних
кораблів, місяцеходів, сучасної наземної, водної, підводної і повітряної техніки.
На жаль, економічна криза 90-х років минулого століття привела до того, що кількість технічних гуртків різко скоротилася. Соціально-економічні умови шкільних вчителів і педагогів позашкільних
учбових закладів різко погіршилися, підготовки педагогів для дитячих позашкільних установ практично не було. Все це привело до тому, що зараз, на самому початку XXI століття, з'явився дефіцит науково-технічних кадрів для наукомістких галузей економіки.
В даний час багато регіонів України стали відроджувати дитячі позашкільні учбові заклади. Але відбувається це, в основному, за
рахунок відродження установ гуманітарного напряму, які не вимагають великих витрат засобів і енергії. А якщо відкрити або навіть
«реанімувати» міську станцію юних техніків, то необхідні вже істотні
грошові кошти на придбання сучасного устаткування і ремонт виді-

лених приміщень відповідно до вимог безпеки і ін. А цих засобів поки що дуже мало.
З іншого боку сам процес навчання в XXI столітті повинний
бути істотно змінений. Відомо, що в дитячих позашкільних учбових
закладах технологічного напряму діти займаються в основному технічним моделюванням, тобто тим, що пропорційно їх інтересам і
можливостям установ додаткової освіти. Звичайно, сучасні діти повинні навчатися за сучасними методиками. Але справа не тільки в
них. З'явилася нова елементна база для моделювання: нові матеріали, нові комплектуючі вироби для складання моделей.
Зарубіжні країни вже давно стали звертати увагу на дитячу
технічну творчість, тому частина промислових підприємств вже більше як 50 років тому стала випускати комплектуючі вироби для моделювання серійно. Звичайно, моделісту необхідно знати, як визначаються характеристики і параметри, наприклад, повітряного гвинта для моделі літака і як його зробити, але все ж таки в даний час доцільніше придбати його в заводському виготовленні, ніж вирізувати з
цілого шматка дерева.
Крім того, сучасному вчителю технології необхідно уміти прогнозувати нові напрямки у навчанні дітей технічній творчості і в моделюванні різних технічних пристроїв.
Даний підручник написаний в повній відповідності з ГСВО з
вищезгаданого напряму, в якому дисципліна «Технічна творчість
учнів» входить в цикл нормативних професійно – орієнтованих дисциплін. Проте, чітко відображаючи зміст стандарту, підручник, при
цьому, є достатньо багатоплановим. Автори прагнули розкрити не
тільки теоретичні аспекти технічної творчості, питання технічного
моделювання і конструювання технічних об'єктів, але і показати необхідне методичне, організаційне і інформаційне забезпечення процесу навчання в рамках дисципліни «Технічна творчість учнів», розглянути методи і методики розв’язання творчих технічних задач.
В підручнику подано теоретичний матеріал, в якому аналізуються джерела технічної творчості і розглядаються його різні етапи.
Звернуто особливу увагу не тільки на методи розв’язання творчоконструкторських задач, але і на інформаційне забезпечення технічної творчості. Окремо наведено теоретичний матеріал, який може
бути використаний для розрахунку деяких характеристик моделей.
Наводяться типові технології виготовленню моделей, а також особ9

ливості виготовлення кожного з видів моделей. У підручнику також
наведено відомості, які можуть бути корисні для методистів, що забезпечують процес навчання технічній творчості. Наведено відомості
з техніки безпеки при проведенні учбового процесу в дитячих позашкільних навчальних закладах.
Учбовий матеріал, наведений в книзі, спрямований на розвиток творчих здібностей людини, умінь їх практичного застосування,
як в області техніки, так у сфері освіти. Основою цього є формування
і розвиток умінь моделювання в професійній діяльності, орієнтованість на самостійну роботу студентів-бакалаврів з урахуванням специфіки реалізовуваної програми.
Підручник адресований студентам, але може бути також корисний педагогам, що працюють у сфері дитячих позашкільних навчальних закладів (ПНЗ), а також тим, хто цікавиться проблемами моделювання і конструювання різних технічних пристроїв.
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