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Науковий керівник – Побірченко О.М. 

 

КОНСТРУКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Насамперед визначимо що таке конструювання. Термін „конструювання” 

– не новий в методиці трудового навчання, скоріш навпаки, він сприймається  

як один із самих звичних, коли мова йде про  уроки праці.  

У вітчизняній методиці воно часто: 

1) використовувалось у парі зі словом „моделювання” (яке потім замінили 

словом „макетування”); конструювання і макетування означало виготовлення 

макетів яких-небудь споруд: архітектурних, технічних та ін.( створювалися з 

готових  макетів репродуктивним способом за детальною інструкцією). 

2)використовувалось – „конструювання” для позначення діяльності з 

виготовлення предмету (частіше об’ємного) способом з’єднання окремих 

деталей чи частин – інструкція. 

Така трактова поняття  „конструювання” зовсім не відповідає його 

істинному змісту і не дозволяє вирішувати тих розвивальних і освітніх задач, 

які стоять перед сучасною школою. 

Конструювання – це головним чином діяльність розуму, а не рук. Це 

створення, розробка, це творча, а не виконавча дія[1, с.87 - 89]. 

Найбільш сутнісною ознакою конструктивної діяльності є доцільність, 

тобто більш чи менш чітке усвідомлення кінцевої мети роботи, що повинно 

вийти в результаті.  

Розрізняють наступні види художнього конструювання: 

- конструювання пошукових макетів і моделей за зразком. Завдання 

дитини – найбільш точно створити предмет (зразок), але роботу потрібно 

організовувати так, щоб дітям доводилося активно мислити, а не 

перетворювати конструювання в механічну виконавчу діяльність. 
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- конструювання за художніми умовами (для інсценізацій, декорацій, 

ілюстрацій). Конструювання за художніми умовами є найбільш творчим видом 

конструювання. В даному випадку дитина розробляє виріб повністю 

самостійно: визначає його конструкцію, декор, а самі умови формулюються не 

у вигляді деяких декількох конкретних вимог, а задаються областю 

функціонування речі. 

- конструювання за технічними умовами (видами інструктажу). 

Конструювання за технічними умовами процес творчий і за способом 

конструктивної діяльності наближається до умов роботи справжнього 

художника-конструктора, дизайнера. При такій організації заняття зразок як 

об’єкт копіювання відсутній, немає моделі, яка б давала уяву про те, що 

повинно вийти. Замість цього дитині пропонується набір умов, які повинен 

задовольнити предмет в експлуатації[1, с. 89 - 104]. 

Таким чином, вище згадані види конструювання є цілісною 

класифікацією, яка дозволяє відобразити найбільш сутнісні сторони даного 

поняття. Перед усім – пізнавальну та розвиваючу спрямованість кожного з 

видів конструювання. 
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