
Тема.  Методика навчання учнів основних методів проектування. 

 

Мета: Засвоєння знань про основні методи проектної  діяльності. 

            Формування вмінь використання методів проектування на уроках 

трудового навчання у 5-9 класах. 

         Розвивати логічне мислення, конструкторські здібності. 

         Виховувати толерантність,  культуру спілкування. 

 

Обладнання: зразки творчих проектів виготовлення різноманітних виробів, 

мультимедійна презентація до теми. 

 

Тип заняття: лекція. 
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Хід заняття 

 

 

1. Організаційна частина. 

 

2. Основна частина. 

     2.1. Актуалізація опорних знань.        (С1) 

1. До якої діяльності залучаються учні під час виготовлення виробів у 

сучасній школі? 

2. В чому суть проектної технології навчання? 

3. Назвіть основні етапи проектно – технологічної діяльності учнів. 

4. Охарактеризувати діяльність учнів під час роботи над творчим проектом. 

2.2. Мотивація навчальної діяльності.  

У роботі над творчим проектом виготовлення виробу центральне місце 

займає розробка його конструкції, яка закінчується виконанням 

креслення чи ескізу. 

Як навчати учнів розробляти конструкції власних виробів?  

Про це ми дізнаємось вивчивши тему «Методика навчання учнів 

основних методів проектування». 



2.3. Повідомлення теми і завдань заняття. 

 

Тема.  Методика навчання учнів основних методів проектування.      (С2) 

 

План. 

1. Метод фантазування у проектуванні. 

2. Застосування методу біоформ і елементів біоніки. 

3. Проектування виробів методом фокальних об'єктів. 

4. Використання у проектуванні елементів комбінаторики.  

 

Завдання на заняття:                         (С3) 

1. Засвоєння знань про основні методи проектної  діяльності. 

2.  Формування вмінь використання методів проектування на уроках 

трудового навчання у 5-9 класах. 

2.4 Вивчення нового матеріалу. 

 

Метод фантазування(5 клас) 
Під методом фантазування можна розуміти такий спосіб спільної діяльності 

учнів та учителя, коли досягається уявлення не існуючого образу об’єкта 

(виробу), який функціонує і вирішує поставлену проблему, тобто є розв’язком 

певної проблеми, навіть якщо деякі елементи конструкції (або в цілому 

конструкція) цього об’єкта невідомі. Головною умовою методу фантазування є 

відсутність будь-яких обмежень, правил, постулатів, логічного та критичного 

мислення. 

Чим простіша проблема тим природніше реалізуються метод фантазування. 

Так, для дітей 5-го класу є властивим вдаватися до фантазій у малюванні. Рівень 

складності має бути для початку досить низьким аби не знизити інтерес до 

творчого пошуку. З часом, з кожним наступним класом, проблематика завдань 

має ускладнюватися, і відповідно фантазування трансформуватися у більш 

складні системи пошуку. 

Для учителя важливо навчити учнів фантазувати. Тому на початковій стадії 

учитель може вдаватись до наступної методики. 

На уроці у 5-му класі дітям пропонують пофантазувати над 

створенням форми будь-якого виробу, який є посильним для виготовлення 

учнями цієї вікової категорії. При цьому необхідно на початкових стадіях 

використання методу фантазування не ставити занадто абстрактних завдань на 

зразок – „фантазуючи створіть форму виробу, який вам найбільш подобається”. 

Навпаки, навчання має починатись з більш конкретних дій. Для цього учитель 

може керуватись наступною методикою. 

            (C4)  



 

Спираючись на знання дітей з математики варто пригадати учням про фігури, 

які вони засвоїли на уроках математики чи образотворчого мистецтва. Після 

обговорення таких питань як: „Що таке квадрат?”, „Прямокутник?”, 

„Трикутник?” переходять до створення форми майбутнього виробу, наприклад:  

плоских іграшок моделей кораблика, паровоза, ракети, чи кухонної дошки з 

фанери. 

(С5) 

 
                                 

 

 
 

(С6)  
 

 

 

 



 Учителю варто пояснити, що над створенням форми виробу працює 

художник конструктор – дизайнер. Він розробляючи форму майбутнього об’єкту 

технологічної діяльності використовує різноманітні прийоми, наприклад вдається 

до аналогій. Тобто, переносить форми об’єктів які створила природа, на той 

об’єкт, який буде виготовлятись. Такі форми, і їх використання під час 

конструювання виробів, дизайнери називають біоформами. Після цього учитель 

пропонує дітям створити декілька варіантів форми кухонних дошок, які будуть 

використовуватись за різним призначенням: під час обробітку зелені (кухонна 

дошка може мати форму яблука), риби (форму риби), м’яса (форму свійської 

тварини). 

 

   
 

 

 

 
               

                

                       
 



                     
 

 

 

 

 

 

 

 Далі завдання можна поступово ускладнювати від конкретних прикладів до 

більш абстрактних. Учитель може запропонувати дітям об’єднати геометричні 

фігури при конструюванні форми (контурів) трактора, літака - якщо 

виготовляється пласка іграшка, і поличка для книг, підвазонника - якщо 

проектується інший виріб залежно від інтересів учня.  

 

 



 
 

 

 

 
 

Лише після цього можна ставити перед класом більш складне ( у плані 

абстрактності) завдання – створення певного образу виробу за інтересом учнів, і 

перенесення його на папір. З часом учні зможуть розв’язувати більш складні 

конструкторські задачі використовуючи фантазування не лише в процесі 

створення контурів виробу але й безпосередньо в його конструкції. Цей перехід 

може бути реалізовано при використанні наступних методів проектування. 

 

Застосування методу біоформ і елементів біоніки. 
Поняття про біоформу. ( Вивчається у 6 класі) 

Біоформа — це форма тіл живої природи, що застосовується при 

конструюванні виробів у техніці, архітектурі й дизайні. 

Форма посуду, меблів, одягу, іграшок, елементів житла часто нагадує нам 

природні форми. 



 
В оздобленні речей, що оточують людину, ми часто знаходимо зображення 

рослин, тварин, птахів, комах тощо. 

 
Використання біоформ у різних галузях 

Біоформи використовують у різних галузях. У легкій промисловості часто 

застосовують природні форми, кольори, фактуру під час створення одягу. Це 

спідниця «тюльпан», брюки «банани», рукав «летюча миша», малюнок тканини 

«курячі лапки», леопардовий тощо. 

 
Біоформи часто використовують в архітектурі та будівництві. Так, хмарочос 

у Лондоні має форму огірка, а будівля в індійському місті Мумбаї — форму яйця. 

 
Біонічні форми, природні стилізації можуть бути застосовані в побуті як до 

всього інтер’єру, так і до окремих предметів. Використовують у дизайні будь-які 



рослинні та тваринні мотиви: листя, трави, квітів, плодів, тварин, риб — тут 

фантазія художників невичерпна, як невичерпний світ флори та фауни. 

 

                                ПРАКТИЧНА РОБОТА 

Виконання малюнка бічної стінки серветниці з використанням біоформ 

Інструменти та матеріали: папір, кольорові олівці, фломастери, фарби. 

Послідовність виконання роботи 

1.   Проаналізувати конструкцію серветниці.  

2.    Використовуючи біоформи, створити малюнок бічної стінки серветниці.  

3.    Обґрунтувати вибір моделі свого виробу. 

4.    Роботу виконувати з дотриманням правил безпечної праці. 

 

 

                        

 

 

         

 

 

        

 



 

 

                    

 

 

 

 

 

Для закріплення вивченого 

 

Визнач, які природні форми використано під час виготовлення поданих на 

малюнках речей. 

 

 

 

 
 

 

 

Основи біоніки у проектуванні (вивчаються у 9 класі)  (С 

 

Біоніка ‒ це прикладна наука про застосування в технічних приладах і 

системах принципів організації, властивостей, функцій і структур живої природи. 

 

Напрямки біоніки: 

 

Архітектурно-будівельна 

Нейробіоніка 

Технічна 

Побутова 



 

                  ПРАКТИЧНА РОБОТА 

Виконання ескізу виробу з використанням біоформ. 

Інструменти та матеріали: папір, кольорові олівці, фломастери, фарби. 

            Послідовність виконання роботи 

1.    Обрати об’єкт проектування (меблі, посуд, деталі інтер’єру, тощо). 

2.    Використовуючи біоформи, створити малюнок майбутнього виробу. 

3.    Обґрунтувати вибір моделі свого виробу. 

4.    Роботу виконувати з дотриманням правил безпечної праці. 

 

      

 

          

 

  



         

 

 

            

 

 Проектування виробів методом фокальних об'єктів. (7 клас) 

Метод фокальних об’єктів винайдений американським ученим Ч. 
Вайтингом. Об’єкт який вдосконалюють за допомогою цього методу 
називають фокальним, оскільки його ставлять у центр уваги (фокус). Суть 
методу ґрунтується на перенесенні ознак випадково вибраних об'єктів на 
фокальний об'єкт, внаслідок чого отримують незвичні поєднання, котрі 
дозволяють подолати психологічну інерцію. 

Наприклад, якщо вдосконалюваним (фокальним) об'єктом є олівець, а 
випадковим об'єктом - тигр, то отримаємо поєднання (сполучення) на 
зразок "смугастий олівець", "хвостатий олівець" тощо. Розглядаючи ці 
сполучення і розвиваючи їх, іноді вдається знайти оригінальні ідеї 
(наприклад, "хвостатий олівець" втілюється в олівець –ручку з гнучким 
тримачем (хвостом) - досить відома конструкція)  

  



Послідовність застосування методу фокальних об'єктів така: 

1. Вибір фокального об'єкта (наприклад, поличка для книг). 

2. Вибір 3-4 випадкових об'єктів (вибирають, як правило, навмання: зі словника, каталогу, 
технічного журналу тощо, наприклад: "кіно", "змія", "каса", "полюс", „машина”). 

3. Складання списків ознак (властивостей) випадкових об'єктів (наприклад, кіно: 
широкоекранне, звукове, кольорове, об'ємне і т.п.). Для зручності часто користуються 
різними таблицями, наприклад: 

Таблиця 3 

Поличка для книг (фокальний об’єкт ) 

Випадкові об’єкти 

кіно змія каса полюс машина 

широкоекранне 

звукове 

кольорове 

об’ємне 

довга 

холодна 

небезпечна 

має квитки 

касир 

є в театрі, 
кінотеатрі, 
музеях 

багато снігу 

холодно 

завжди зима 

північне сяйво 

має двигун 

швидкість 

має колеса 

саморухома 

4. Генерування ідей шляхом приєднання до фокального об'єкта ознак випадкових об'єктів. 
Наприклад поличка може бути звуковою, якщо в конструкції спроектувати місце для 
радіоприймача чи телевізора. Приєднавши до даного фокального об’єкту ознаку 
„саморухома” може з’явитись оригінальна ідея пересувної полички тощо. 

5. Розвиток сполучень шляхом вільних асоціацій. 

6. Оцінка отриманих ідей і відбір корисних розв’язків. 

Розглянемо, як можна використати метод фокальних об’єктів. Об’єктом художнього 
конструювання оберемо свічник. Це й буде фокальний об’єкт. Випадковими предметами 
будуть стіл і кулькова ручка. Запишемо їх у вигляді схеми. Виділимо властивості кожного 
об’єкта по черзі та запишемо їх. Властивостей може бути багато, і це визначить багато 
варіантів, однак забере також багато часу на їх аналіз. Тому бажано виділяти 3-8 
властивостей (мал. 199). 

 

Стіл: дерев’яний, з красивою текстурою, із чотирма ніжками, стільниця з ДСП. 

Кулькова ручка має такі властивості: виконана з пластмаси й має циліндричну форму, має 
пружний елемент для кріплення, а також пружину, матеріал прозорий, кнопка. 



Наше завдання проаналізувати сполучення отриманих властивостей з фокальним 
об’єктом. 

1. Свічник + стіл = свічник у вигляді стола. 

2. Свічник + дерев’яний = свічник виготовити з деревини. 

3. Свічник + текстура = свічник з красивою текстурою, покритий лаком. 

4. Свічник + 4 ніжки = свічник на платформі із чотирма ніжками. 

5. Свічник + ДСП = у свічнику можна використати ламіновану або шпоновану плиту ДСП. 

6. Свічник + ручка = свічник у вигляді ручки. 

7. Свічник + пластмасова = виготовити свічник з пластмаси. 

8. Свічник + циліндрична = свічник із циліндричними деталями. 

9. Свічник + пружина = свічник з використанням пружини, кріплення свічника до стіни за 
допомогою плоскої пружини. 

10. Свічник + прозора = свічник з прозорих матеріалів (пластмаси). 

11. Свічник + кнопка = свічник з елементами у вигляді кнопки. 

Можна відкинути декілька варіантів: № 5, № 7, № 11. Які ідеї можна 

використати в першу чергу? Для цього треба визначити технологічні можливості 
майстерні, які необхідні для виготовлення виробу. Деревина дешевша, і це більш 
розповсюджений матеріал. Тому з таких міркувань варіанти № 7 та № 10 нам не підходять. 
Отже, у нас залишилися такі ідеї: свічник у вигляді стола, свічник дерев’яний, свічник на 
платформі із чотирма ніжками, свічник у вигляді ручки, свічник із циліндричними 
деталями, свічник із пружинами. їх можна використати окремо або скомпонувати разом. 

Отже, ми маємо ідею: свічник на дерев’яній прямокутній платформі із чотирма ніжками, 
по центру та в кутах розмістимо стержні циліндричної форми для свічок (варіант на 5 
свічок) (мал. 200, а) або по центру високий стрижень, а з боків - два стрижні (варіант на 3 
свічки) (мал. 200, б). 

У варіанті на 3 свічки залишаються вільними кути. їх необхідно заповнити елементами. 
Згадаємо відкинутий варіант № 11 і розмістимо точені деталі у вигляді кнопок. Пружини 
використаємо як утримувачі свічок. 

Отже, оригінальну конструкцію ми створили. 

 
  

  

 

 



 Використання у проектуванні елементів комбінаторики 

На стадії визначення форми виробу і його конструкції застосовують метод 

комбінування. Суть цього методу полягає у виявлення кращих ознак раніше 

виготовлених виробів і їх перенесенні та поєднанні (комбінуванні) у конструкції 

проектованого виробу. 

Метод сполучення, поєднання, розташування різних предметів, зображень, 

геометричних фігур називають комбінаторикою. 

         Подивімося на довколишній світ. Завдяки фарбам різного кольору художник 

може отримувати й нові кольори та їх відтінки, змішуючи фарби. Так він збільшує 

кількість кольорів у своїй палітрі, що дає змогу малювати красиві картини. 

         Музикант у своєму розпорядженні має сім нот. Проте, комбінуючи і 

поєднуючи їх, він отримує дивовижні гармонійні звуки музики. Так і в техніці 

комбінування окремих елементів (деталей) дозволяє створювати нові машини, 

обладнання тощо. Розкладання інструментів на робочому місці в найзручнішому 

для виконання трудових операцій порядку, розташування елементів зображення 

на папері є також прикладами комбінаторних дій.      

 

Мал. 176. а — приклади компонування елементів; 

б — дитячий набір-конструктор 

Прикладом створення різних образів є ігри для дітей зі складання конструкції із 

певного набору фігур. Конструктор, показаний на малюнку 176, б, дає уявлення 

про можливості комбінування фігур різної форми. За рахунок комбінування і 

поєднання деталей конструктора можна отримати різні фігури, схожі на машину, 

будинок тощо. 

Саме тому для виготовлення будь-якого виробу дизайнер визначає його форму та 

загальну конструкцію, складає план роботи, здійснює орієнтовний добір 

потрібного матеріалу та інструменту. 



На стадії визначення форми виробу і його конструкції застосовують метод 

комбінування. Суть цього методу полягає у виявлення кращих ознак раніше 

виготовлених виробів і їх перенесенні та поєднанні (комбінуванні) у конструкції 

проектованого виробу. 

Для комбінування конструкції майбутнього виробу використовують інші зразки 

виробів, які у своїй основі мають однакову форму, подібні за будовою і 

призначенням частин. Такі зразки виробів називають аналогами. На малюнку 177 

зображено конструкцію виробу, виготовленого з тонколистового металу і дроту 

— сушарку для посуду. Під час її конструювання використовували інші зразки-

аналоги сушарок, а їх комбінування й відповідне компонування дозволило 

створити новий виріб. 

  

 

Мал. 177. Конструювання за аналогами 

 У створенні побутової техніки визначальним є перелік різних способів 

діяльності, які можна одночасно об’єднати в одній моделі (мал. 178). 

 



Мал. 178. Прибиральник-універсал 

Комбінування простих речей, звичних для нашого користування, дозволяє робити 

їх ще більш зручними в повсякденному житті (мал. 179). 

 

Мал. 179. Комбіновані плічка для одягу 

Метод комбінування можна застосовувати не лише під час створення складних 

технологічних об’єктів, але й простих виробів.  

Для цього послідовно виконують: 

1. Пошук моделей-аналогів для виробу, який будуть проектувати. 

2. Виявлення кращих ознак у кожній з моделей. 

3. Створення нової моделі з використанням кращих ознак розглянутих аналогів. 

 

5. На малюнку 182 зображено компонування форми виробу методом 

комбінування. Використовуючи зразки-аналоги, наведені на малюнках 183, а, б, в, 

скомбінуйте власний варіант виробу (підставка для книги або планшета). Вправу 

виконайте в зошиті чи на окремому аркуші паперу. 

 



Мал. 182. Зразки - аналоги 

  

 

 

 

 

 

 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11 Проектування туристичних міні-пічок 

Обладнання та матеріали: моделі-аналоги (вироби або зображення виробів), зошит, ручка, олівець. 

Послі довні сть виконання роботи 

1. Уважно розглянь запропоновані вчителем вироби-аналоги (вироби або зображення виробів на 

малюнку 150). Обери 3 моделі-аналоги. 

2. Визнач технічні вимоги до виробу, який потрібно спроектувати, та запиши їх у таблицю. 

Вимоги до конструкції 
Характеристика ступеня втілення вимог у зразках 

Зразок № 1 Зразок № 2 Зразок № 3 

        

        

        

        

        

Усього       



 

3. Установи відповідність виробів-аналогів технічним вимогам (постав + або -). 

4. Визнач суму переваг кожного виробу-аналогу та запиши в рядок «Усього». 

5. Визнач виріб-аналог з найкращою відповідністю поставленим вимогам. 

6. Спроектуй свій варіант виробу. Розроби ескіз виробу. 

7. Визнач та здійсни підбір матеріалів. 

8. Виконай технологічний етап проектування. 

9. Здійсни презентацію свого варіанта виробу. 

 

 

 

 

 

6. Підсумок заняття. 

 

6.1 Інтерактивна вправа «Незакінчені речення» 

Закінчіть речення: 

 «З вивченого я зрозумів, що…». 

-Чому тема важлива для вивчення трудового навчання? 

-Які методи навчання найефективніші для вивчення теми? 

-Які вироби найдоцільніше виготовляти під час практичної роботи? 

-Назвіть оптимальні форми організації праці учнів. 

  

1. 6.2. Рефлексія 

2. -Що нового ви дізналися на занятті? 

3. -Що нового ви навчилися робити? 

4. -Де можна застосувати отримані знання і вміння?  

5. -Чи справились із завданням заняття? 

 



 

ІІІ. Заключна частина. 

     Опрацювати матеріал по запропонованій літературі. 


