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1. Формування пізнавальних інтересів, стимулювання обов’язку та 

відповідальності на заняттях гуртка «Судномоделювання» початкового 

рівня   

 

Ефективність навчальної діяльності учнів залежить від прояву 

пізнавальних інтересів, які спрямовують особистість на відповідну 

пізнавальну діяльність, ознайомлення з новими фактами. 

В гуртку початкового судномоделювання – діти знайомляться з 

історією виникнення і розвитку суднобудування, мореплавства, 

судномоделювання, оволодівають початковими знаннями, уміннями й 

навичками роботи зі столярним і слюсарним інструментом, навчаються 

обробляти різні матеріали. У процесі виготовлення нескладних моделей 

кораблів і суден гуртківцями вивчаються основи будови та властивості суден. 

Діти беруть участь у міських змаганнях з судномоделювання. Займаються в 

гуртку початкового рівня діти віком від 8 до 11 років.(Додаток 1) 

В гуртках вищих рівнів судномоделювання вихованці вчаться 

виконувати креслення, працювати з інструментами, обладнанням, на 

верстатах. Навчання у гуртках судномоделювання розвиває у дітей технічне 

мислення, творчу активність, надає допомогу у професійній орієнтації й 

виборі майбутньої професії. Діти виготовляють діючі самохідні, 

радіокеровані моделі-копії цивільних суден та військових кораблів, стендові 

моделі-копії вітрильників. 

За інноваційним потенціалом досвід носить комбінаторний характер. 

Акмеологічна технології як інтегрована система передбачає конструктивні 

поєднання сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на 

розвиток особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати 

різні підходи до організації навчально-виховного процесу, а не 

заглиблюватися в суть тільки однієї технології.  

Позашкільна освіта - один з найголовніших аспектів освітнього 

простору у м. Старокостянтинові, яка виконує функції виховання, набуття 
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знань, соціалізації, підтримує талановиту та обдаровану учнівську молодь, 

вирішує питання формування здорового способу життя, є превентивним 

засобом правопорушень, бездоглядності та інших асоціальних проявів у 

дитячо-юнацькому середовищі. 

 Керівник гуртка обов‘язково утримує в полі зору індивідуальні 

особливості дитини не відходячи від основного курсу на цілісний 

особистісний її розвиток.  

Для реалізації цієї задачі, під час проведення занять в гуртках основою 

є накопичення дитиною інформації, розвиток мислення, вміння адекватно 

оцінювати результати, спонукання вихованців самостійно добувати 

інформацію, перетворюючи знання на інструмент пізнання інших видів 

діяльності, вміння конструктивно взаємодіяти з іншими.  

Досягти результату допомагають різнопланові форми роботи: 

навчально-пізнавальні ігри, створення яскравих наочно-образних уявлень та 

ситуації успіху, проблемних ситуацій, спонукання до пошуку альтернативних 

рішень, виконання творчих завдань. 

Динаміка розвитку дітей залежить від їхніх потенційних можливостей, 

тобто поєднання пізнавальних психічних процесів учнів та наявних у них 

знань, умінь та навичок. Тому розвиваючи в кожному з учнів унікальну 

особистість, намагаюсь організувати навчання дітей відповідно до їх власних 

можливостей і здібностей, враховуючи потенціал кожного.  

Першим етапом моєї педагогічної діяльності є визначення потенційних 

творчих можливостей учнів. За участю батьків, визначаємо обсяг довільної 

уваги та уяви, швидкість та темп навчання, художні, уміння, пізнавальні 

інтереси дітей.  

Другим етапом роботи над поставленими завданнями є технологічний 

підхід до організації навчально-виховного процесу. Складовими розвитку 

творчого потенціалу вихованців вважаю:  

1. організований комфортний простір для занять судномоделюванням;  

2. життєтворчий оптимізм у процесі колективної творчості;  
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3. самовираження через вироби мистецтва, власну працю;  

4. конкурсні виставки робіт;  

5. колективний підхід до вибору роботи, яку будемо виготовляти;  

6. радість колективного творчого зростання;  

7. ініціатива і підтримка батьків;  

8. координація дій, алгоритм, планування, організованість, дисципліна;  

9. любов як основа творчості.  

Для створення умов розкриття та розвитку творчого потенціалу дітей, 

формування у них стійкої мотивації до занять судномоделюванням і 

досягнення ними високого творчого результату застосовуються традиційні та 

інноваційні підходи.  

При підготовці та проведенні занять я використовую: 

 візуальний компонент (наочна подача матеріалу самим 

педагогом, знайомство з новими техніками);  

 теоретичний компонент (пояснення правил роботи з 

інструментами із урахуванням вікових особливостей дітей);  

 практичний компонент (проби нанесення клейкої основи та 

викладання матеріалів композиції;  

 закріплення вмінь шляхом багаторазового повторення).  

Традиційними на заняттях є: вивчення техніки виготовлення моделей 

суден, побудова і розрахунок викройок та схем, вивчення історії виникнення 

суднобудування. Використовуються також сучасні інноваційні педагогічні 

технології розвитку лідерських здібностей; педагогічні аспекти творчої 

діяльності; методи розвитку міжособистісного спілкування в колективі; 

методи створення художнього середовища. 

Відповідно до теми досвіду у навчанні вихованців на заняттях гуртка 

«Судномоделювання» початкового рівня  в позашкільних закладах необхідно 

враховувати наступні комтентності: знання, особистий досвід, мотивація, 

цінності (відношення).  
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Заняття гуртка «Судномоделювання» проводяться згідно програми  

«Судномоделюванння» / Навчальні програми з позашкільної освіти науково-

технічного напряму / за ред. Биковського Т.В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 

2014. – В. 1. – 263 с. Навчальна програма реалізується у гуртках 

судномоделювання науково-технічного напряму і спрямована на вихованців 

від 8 до 18 років. 

Навчальна програма передбачає 5 років навчання, але найважливішим є 

перший рік навчання де керівникові необхідно сформувати інтерес до судно 

модельної творчості, розвинути технічне мислення, внаслідок чого 

зароджується художній смак, розвивається моторика, комунікативні якості. 

Тому досить важливим є правильна постановка заняття, де теоретичний 

матеріал органічно поєднується з практичним. При цьому заняття за темою 

побудовані таким чином, що виготовлення виробу розпочинається на 

першому занятті відповідної теми, а кожний наступний елемент виробу 

виготовляється на інших заняттях, що лише збільшує інтерес та цікавість 

вихованців до занять.  

Даний метод проведення занять зменшує кількість пропусків занять та 

формує у вихованців почуття поваги до роботи та заохочує вихованців 

відвідувати заняття знову і знову. 

Розробку планів-конспектів, в яких  наведено методику безперервного 

виготовлення виробу, запропоновано в наступних розділах. На вивчення 

даного розділу відводиться 18 години, враховуючи тривалість заняття 2 

години, розділ доцільно розділити на 9 тем, на фарбування моделі 

відводиться 4 години, так як процес є кропітким і досить тривалим, тому що 

вимагає часу для висихання моделі. На нашу думку заняття за розділом 

«Моделі з паперу та картону» рекомендуємо найкраще розкривати у 

наступних темах наведених у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Розподіл тем до вивчення розділу «Моделі з паперу та картону» 

 

№ 

теми 

 

Тема: Моделі з паперу та картону 

Всього Теоретичні Практичні 

18 6 12 

 

1 

Загальна технологія виготовлення моделей з 

паперу та картону. Модель з одного аркуша з 

елементами складальних операцій. 
 

1 1 

 

2 

Ознайомлення з основними інструментами й 

приладдям, які використовуються під час 

роботи над моделями з паперу та картону. 

Виготовлення розгорток. 

 
1 1 

 

3 

Прості складальні моделі. Копіювання деталей 

моделі за допомогою копіювального паперу та 

шаблонів. 
 

1 1 

 

4 

Методи з'єднання деталей з паперу та картону.  

Вирізання деталей ножицями.  
1 1 

5 Організація робочого місця. . Вигин деталей. 
 

1 1 

 

6 

Техніка безпеки під час роботи з 

інструментами. Склеювання деталей.  
1 1 

7 Збирання моделі. 
 

 2 

8 Фарбування моделі.   2 

9 Фарбування моделі.   2 

 

Результативністю та репрезентативністю впровадження досвіду, є 

підвищення інтересу до вивчення теми, збільшення кількість вихованців, що 

бажають взяти участь в різних конкурсах та виставках, поступово 

намічається тенденція до зростання успішності й підвищення  проценту 

якості знань, умінь і навичок. 

В кабінетах завжди діюча дитяча виставка робіт, яка завжди 

поповнюється та змінюється. Це дає змогу заохочувати дітей на 

виготовлення різних гарних виробів.(Додаток 1) 

Надані керівником практичні рекомендації з визначеної теми були 

розглянуті можуть бути використані: 

 для проведення  практичних занять методичних профільних  

об’єднань керівників гуртків з певного напрямку; 
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 для-консультацій, при підготовці та проведенню відкритих 

сучасних занять, виховних заходів як педагогу початківцю так і  керівникам 

гуртків з досвідом  роботи у позашкільних навчальних закладах; 

  можуть бути використані молодими спеціалістами як базовий 

матеріал. 

Умови та можливості застосування даного досвіду, полягають у 

використані напрацювання для методичного посібника, дидактичних 

матеріалів на допомогу, як керівнику гуртка з «Судномоделювання», так і 

керівникам гуртків де є вивчення основ судномоделювання. 

Досвід відповідає вимогам раціонального використання часу, засобів та 

затрат. 
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2.  Розробки занять гуртка «Судномоделювання» початкового 

рівня за розділом «Моделі з паперу та картону»  

2.1. Тема 1:  Загальна технологія виготовлення моделей з паперу та 

картону. Модель з одного аркуша з елементами складальних операцій 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

 

ЗАНЯТТЯ ГУРТКА ________ Судномоделюваня               _______________ 

 

Тема 1:  Загальна технологія виготовлення моделей з паперу та картону. Модель з одного 

аркуша з елементами складальних операцій. 

Питання, що розглядаються в темі: Загальна технологія виготовлення моделей з паперу 

та картону. Модель з одного аркуша з елементами складальних операцій. 

Мета:   

Навчити: ознайомити вихованців з основними загальної технологія виготовлення 

моделей з паперу та картону.  

 Розвивати: розвивати експериментальні навички, дрібну моторику рук,  образне 

мислення,  уяву; 

Виховувати : самостійність  у роботі,  любов до праці. 

 

Задачі: сформувати у вихованців знання про виготовлення моделей з паперу та картону; 

закріпити у вихованців навички виготовлення об’ємних моделей з елементи художнього 

конструювання і художнього оформлення виробів, за темою корабель; розвивати 

експериментальні навички; виховувати активність і самостійність. 

 

Тип заняття: вивчення нового матеріалу 

Форма заняття:  комбінована 

 

 Методи та прийоми: 

Інформаційно-рецептивний: 

а) словесний: виклад інформації, пояснення;  

б) наочний: демонстрація; 

 

Проблемно-пошуковий: пошук відповідей на проблемні запитання, необхідних 

відомостей, самостійне виконання завдання  

 

Обладнання:   картон, копіювальний папір, зразки, 

робіт,  послідовність  виконання,  ножиці, фарби гуаш, кісточки, клей ПВА, схема 

збирання моделі, підручні матеріали. 

 

Основні поняття і терміни: технічна естетика, конструювання 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ЗАНЯТТЯ (ХІД ПРОВЕДЕННЯ): 

І. Організаційний момент: 

Привітання, перевірка наявності гуртківців, повідомлення теми і мети заняття, 

підготовка робочого місця. 

  Правила безпеки користування ножицями: 
1. Користуйся ножицями лише із заокругленими кінцями. 

2. Класти ножиці так, щоб вони не виступали за край робочого стола. 
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3. Не працюй тупими ножицями, а також ножицями зі слабким кріпленням. 

4. У процесі різання уважно слідкуй за розміткою. 

5. У процесі роботи з ножицями тримай матеріал лівою рукою, щоб пальці були 

осторонь від леза чи навпаки якщо ти лівша. 

6. Не розмахуй ножицями, не підходь до товариша під час різання. 

7. Не залишай ножиці після роботи в розкритому вигляді. 

Актуалізація опорних знань:  

Всі ми інтуїтивно розуміємо, що в нашому світі дуже багато краси, як у природі, так і не 

тільки. Ми здатні на любов, однак, покажіть мені хоча-б одну людину, яка любила б 

замість красивого — потворне. Так чи інакше, подібного наївного розуміння світу краси 

недостатньо, особливо, якщо ми хочемо в ньому орієнтуватися. Світ краси потрібно 

вивчати і створювати, саме це сьогодні ми і розглянемо. 

 

ІІ Пояснення нового матеріалу :  
 

Виготовлення моделей з паперу та картону - досить захоплююче заняття, яке тільки 

на перший погляд здається простим і легким. Насправді, щоб склеїти одну модель часом 

необхідно затратити не один день. Не кожному це під силу, оскільки для виготовлення 

моделі з картону, необхідно володіти певними навичками.  

 Як виготовляються моделі з паперу та картону?  

Все починається з підбору макета майбутньої моделі. При цьому виділяють наступні види 

моделей, які можна зробити з паперу:  

 збірні; 

 об'ємні; 

  3d моделі. 

Найбільш простими з перерахованих, є збірні. Метод їх виготовлення полягає в 

зборі вже заздалегідь зроблених деталей, тобто часом навіть склейка не потрібно. Збірні 

моделі з картону підійдуть для дітей дошкільного віку , які можуть їх зібрати самостійно. 

Вирізавши по контуру наявні викрійки моделі, і зігнувши її в місцях згину позначених 

пунктиром, отримуємо готовий виріб. Отриману модель можна декорувати, 

використовуючи при цьому фарби, гуаш. Нанесений шар покривають лаком, який 

дозволить прослужити моделі як можна довше.  

Об'ємні моделі з картону виготовляють за більш складної технології. Тут дітям без 

допомоги дорослих не обійтися. Базовими елементами таких конструкцій є конуси і 

циліндри. Поперечний перетин може бути квадратним, прямокутним (при моделюванні 

будівель), а також овальним (при виготовленні, наприклад, фюзеляжу літака). Тому перед 

тим, як виготовляти модель такої технології, необхідно потренуватися в склейці окремих 

її елементів.  

Найскладнішими для дітей є 3d моделі з паперу. При їх складанні склеюється між 

собою велику кількість окремих елементів, які виготовляються заздалегідь, за наявними 

викрійками. Використовують зазвичай щільний папір або тонкий картон, т. к. потрібно 

робити багато вигинів і складань.  

Чому треба навчитися, перед тим як конструювати моделі з картону?  

До того як приступати до моделювання з паперу та картону, необхідно оволодіти 

декількома техніками. Основними з них є:  

 вирізання окремих деталей канцелярським ножем і ножицями; 

  фальцювання; 

   формування заготовок; 

   склеювання. 

Найбільш складними для освоєння є формування і фальцювання. Остання полягає у 

позначенні ліній різання або загину. При цьому варто пам'ятати, що багато лінії повинні 

зображуватися в дзеркальному розташуванні. Часто з-за помилки початківців моделістів, 
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вирізану модель неможливо склеїти, т. к. кути згину зазначені неправильно.  

Починати виготовляти моделі для склеювання краще з щільного паперу. Даний матеріал 

більш податливий, та й коштує менше, ніж картон. Вибравши потрібну розкладку, 

перенесіть її на аркуш за допомогою кальки, або через скло, підсвітивши макет знизу 

лампою. Перед тим, як приступати до вирізання, уважно перевірте, чи всі лінії були 

перенесені на заготовку. Тільки після цього можна приступати до виготовлення заготовок. 

Також варто пам'ятати, що всі лінії різу зображуються на макетах пунктирною межею. За 

суцільним може тільки проводиться вигин, але ніяк не різка. 

Таким чином, виготовлення моделей для склеювання картону - досить складне 

заняття. У більшості випадків, маленьким дітям воно не під силу. Тому, зазвичай 

виготовлення подібних моделей не обходиться без участі дорослих, функція яких полягає 

не тільки у наданні необхідної допомоги при вирізці і склеюванні, але і в контролі за 

дотриманням техніки безпеки при роботі з колючими предметами. Тому якщо ваша 

дитина вже цілком доросла і звик все робити самостійно, все одно стежте за її роботою. 

ІІІ.  

Практична робота. 

Виготовлення виробу з паперу та картону. Модель з одного аркуша з елементами 

складальних операцій. 

1.  

 

Послідовність виконання роботи: 

1.Ознайомлення з виконанням роботи. 

2. Демонстрація виконання роботи. 

3. Виконання роботи вихованцями . 

4. Корекція керівником. 

 

2. Закріплення знань 

Технологія виготовлення моделей з паперу та картону.? 

Вибір модель з одного аркуша з елементами складальних операцій? 

Техніка безпеки при роботі з гострими предметами та поведінки на заннятях? 

 

IV. Підсумок заняття. 

Позитивні моменти: Виконання практичного завдання, закріпило теоретичні основи 

теми. Відмічається правильне виконання поставлених завдань. Діти із задоволенням 

чекають наступного заняття, щоб розпочати роботу над вибраною моделю судна. 

На що звернути увагу: Діти повинні дотримуватися правил техніки безпеки. 

Висновок:Вихованці освоїли знання про технологія виготовлення моделей з паперу та 

картону. Вибрали найпростішу модель судна для виготовлення. 

Очікуваний результат:Діти з нетерпіння чекають наступного заняття, в тому числі 

виконання побажань. 

 

Керівник гуртка  _____________________________ Возний С.О 
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Додаток до конспекту 1 

Збірними важають ті моделі які зібрані з одної виликої розгортки( мал.1) і (мал.2) 

(мал.1) 

 

(мал.2) 

Обємні моделі більш скадні. Вони складаються з кількох і більше деталей 

(мал.1) (мал.2) 
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3D моделі найскладніші. Вони мають багато деталей не завжди паперові,які потрібно 

виготовити самому . Ці моделі  уже є повноцінними копіями техніки тільки у зменшеному 

масштабі . Такі моделі  підсилу  дорослим чи вихованцям з великим досвідом роботи над 

моделями різних типів.(мал.1) (мал.2) 

 

(мал.1) 

 

(мал.2) 
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2.2 Тема 2: Ознайомлення з основними інструментами й 

приладдям, які використовуються під час роботи над моделями з паперу 

та картону. Виготовлення розгорток. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

 

ЗАНЯТТЯ ГУРТКА ________ Судномоделюваня               _______________ 

 

 

Тема 2: Ознайомлення з основними інструментами й приладдям, які використовуються 

під час роботи над моделями з паперу та картону. Виготовлення розгорток. 

 Питання, що розглядаються в темі Ознайомлення з основними інструментами й 

приладдям, які використовуються під час роботи над моделями з паперу та картону. 

Виготовлення розгорток. 

Мета:   

Навчити: ознайомити вихованців з основними інструментами й приладдям, які 

використовуються під час роботи над моделями з паперу та картону. Виготовлення 

розгорток. 

 Розвивати: розвивати експериментальні навички, дрібну моторику рук,  образне 

мислення,  уяву, дбайливе ставлення до інструменту. 

Виховувати : самостійність  у роботі,  любов до праці. 

 

Задачі: виховувати у вихованців навички виготовлення об’ємних моделей з елементи 

художнього конструювання і художнього оформлення виробів, за темою корабель; 

розвивати експериментальні навички; виховувати активність і самостійність. 

 

Тип заняття: вивчення нового матеріалу 

Форма заняття:  комбінована 

 

 Методи та прийоми: 

Інформаційно-рецептивний: 

а) словесний: виклад інформації, пояснення;  

б) наочний: демонстрація; 

 

Проблемно-пошуковий: пошук відповідей на проблемні запитання, необхідних 

відомостей, самостійне виконання завдання  

 

Обладнання:   картон або грубий папір (ватман) , копіювальний папір, зразки, 

робіт, ножиці, клей ПВА, схема збирання моделі, підручні матеріали, лінійка, олівець. 

 

Основні поняття і терміни: фальцювання, художнє конструювання, склеювання, дизайнер, 

естетика, інженерна психологія, ергономіка інструмента 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ЗАНЯТТЯ (ХІД ПРОВЕДЕННЯ): 

І. Організаційний момент: 

Привітання, перевірка наявності гуртківців, повідомлення теми і мети заняття, 

підготовка робочого місця. 

  Правила безпеки користування ножицями: 
1. Користуйся ножицями лише із заокругленими кінцями. 

2. Класти ножиці так, щоб вони не виступали за край робочого стола. 

3. Не працюй тупими ножицями, а також ножицями зі слабким кріпленням. 
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4. У процесі різання уважно слідкуй за розміткою. 

5. У процесі роботи з ножицями тримай матеріал лівою рукою, щоб пальці 

були осторонь від леза чи навпаки якщо ти лівша. 

6. Не розмахуй ножицями, не підходь до товариша під час різання. 

7. Не залишай ножиці після роботи в розкритому вигляді. 

Актуалізація опорних знань:  

Усім нам подобаються краса чи красиві речі. Красу ми можемо знайти як у природі і 

пиродніх явищах, так і у штучно виготовлених людиною речах. Природа і людина мають 

свої інструменти для сворення краси. У природи інструментом може буде наприклад вода 

яка точить камінь, вітер який розганяє хмари і так далі. А в людини я би сказав це руки 

тому що ручний інструмент чи якийсь високотехнологічний станок ЧПУ зроблений цими 

руками. Тому сьогодні ми поговоримо про найпростіші інструменти та обладнання з 

якими ми маємо справу ще дитячого садочку.     

         ІІ Пояснення нового матеріалу :  
Розглянемо інструменти які нам будуть потрібні для виготовлення моделі корабля: 

-Ножниці 

-Лінійка 

-олівець 

-копіювальний папір 

  А також інструменти для професійного виготовлення 3D копій моделей для спільного 

розвитку : 

-коврик  для різки папіру 

-скальпель модельний 

- циліндричні чи квадратні тіла 

- бюджетний ЧПУ станок 

- паяльник 

- аерограф 

-клей D3 

   Ножиці — інструмент, який складається з наступних частин — 2 кінці, 2 кільця, 2 

з'єднувальні елементи з отворами та з'єднувальний болтик з гайкою. Для зменшення 

зусилля, яке доводиться прикладати для операції різання в конструкції ножиць 

використовують принцип важеля. Найдавніші ножиці знайдені археологами 

на Середньому Сході мають вік 3-4 тис. років і були призначені для стрижки вівців. Вони 

походили на пінцет з лезами на кінцях. Саме така конструкція існувала понад 2 тис. років. 

Важіль у конструкції ножиць почав використовуватися близько 1 тис. років тому. 

  Лінійка — найпростіший прилад для вимірювання довжини. Зазвичай лінійка має 

нанесені поділки, кратні тим одиницям вимірюваннядовжини (сантиметри, дюйми), які 

використовуються для вимірювання відстаней.Лінійки зазвичай виготовляють 

з пластику або дерева, рідше з металів.Найчастіше лінійку використовують для 

вимірювання та побудови прямих ліній при викладанні в школі та для побудови 

технічних креслень. В геометрії та картографії лінійка використовується тільки для 

проведення прямих ліній, вимірювання відстані по лінійці вважається грубим (для 

точнішого вимірювання відстань вимірюють вимірювальним циркулем, який потім 

прикладають до лінійки). 

   Олівець — це інструмент для письма, пи́сна частина якого складається з глини із 

наповнювачем (у простих олівцях — графітом), а коробочка суцільна, дерев'яна.Олівці 

поділяють на прості та на кольорові. Прості олівці — олівці, пи́сна частина яких сірого 

кольору і складається зі звичайного графіту.Коли олівець починає товсто малювати, 

його підточують. 

   Копіювальний папір, копірка — тонкий папір з нанесеним на одну із сторін 

фарбувальним шаром, призначений для отримання копій документа. Вкладався між двома 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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аркушами паперу так, що слід від написання або малювання олівцем, 

ручкою, друкарською машинкою або матричним принтером на верхньому аркуші 

переносився на нижній аркуш. 

Коврик  для різки папіру – слугує захистом для поверхні стола з розміткою в 

сантиметрах. Запобігає затупленю леза. 

Скальпель або ніж модельний – це ручка з серцевиною для зажиму леза. 

Циліндричні чи квадратні тіла це круглі чи квадратні тіла потрібні для придання форм 

паперовим деталям моделі схожої форми. Цими формами можуть виступати наприклад 

ручка, край стола, будь що потрібної форми.  

ЧПУ станок - це  числово програмне управління компютирною системою агригатив 

станка які знаходяться на трьох і більше осях. Використовуючи шпиндель як різак для 

матеріалу. У нашому випадку для картону підходить лазер. 

Паяльник – це ручний інструмент,який використовується при обслужування і пайці для 

нагріву деталей,флюса, розплавлення припою і внесення його у місце сплавлення деталей. 

Для судномоделізму він корисний для паяння контактів на двигун чи проволки у вигляді 

огорож на палубі чи на надбудовах.  

Аерограф – невеликий пневматичний інструмент, розпилюючий фарби чи чернила. 

Аерограф в переводі з англійського повітряний пензель. З вигляду він схожий на 

авторучку.  

 Клей D3 – це рідка суміш фімічних елементів для склеювання двох поверхонь, 

конкретних матеріалів. Для бумаги найкращим варіантом буде професійний столярний 

клей D3.   

ІІІ.  

Практична робота. 

Виготовлення виробу з паперу та картону. Модель з одного аркуша з елементами 

складальних операцій. 

 

Послідовність виконання роботи: 

1.Ознайомлення з виконанням роботи. 

2. Демонстрація виконання роботи. 

3. Виконання роботи вихованцями . 

4. Корекція керівником. 

 

3. Закріплення знань 

 Ознайомлення з основними інструментами й приладдям, які використовуються під час 

роботи над моделями з паперу та картону? 

Виготовлення розгорток? 

Техніка безпеки при роботі з гострими предметами та поведінки на заннятях? 

 

IV. Підсумок заняття. 

Позитивні моменти: Виконання практичного завдання, закріпило теоретичні основи 

теми. Відмічається правильне виконання поставлених завдань. Діти із задоволенням 

чекають наступного заняття, щоб розпочати роботу над вибраною моделю судна. 

На що звернути увагу: Діти повинні дотримуватися правил техніки безпеки. 

Висновок:Вихованці освоїли знання про технологія виготовлення моделей з паперу та 

картону. Вибрали найпростішу модель судна для виготовлення. 

Очікуваний результат:Діти з нетерпіння чекають наступного заняття, в тому числі 

виконання побажань. 

 

Керівник гуртка  _____________________________ Возний С.О 
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Додаток до конспекту 

 

На малюну (мал.1) і (мал.2) зображені інструменти якими ми будемо сьогодні працювати. 

 

 

 

 

(мал.1)                                                                                       (мал.2)                            

   На малюнку зображені інструменти які використовують професіонали для виготовлення 

повноцінних паперових 3D копій: 

Коврик  для різки папіру (мал.3) 

Скальпель модельний (мал.4) 

 Бюджетний ЧПУ станок(мал.5) 

 Паяльник(мал.6) 

 Аерограф (мал.7) 
 

 

(мал.3)                                                                    (мал.4) 
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    (мал.5)    

(мал.6) 

 

(мал.7) 
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2.3. Тема 3: Прості складальні моделі. Копіювання деталей моделі 

за допомогою копіювального паперу та шаблонів. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

 

ЗАНЯТТЯ ГУРТКА ________ Судномоделюваня               _______________ 

 

Тема 3: Прості складальні моделі. Копіювання деталей моделі за допомогою 

копіювального паперу та шаблонів. 

 Питання, що розглядаються в темі: Копіювання деталей моделі за допомогою 

копіювального паперу та шаблонів. 

Мета:   

Навчити: ознайомити вихованців з копіюванням деталей моделі за допомогою 

копіювального паперу та шаблонів. 

 з Розвивати: розвивати експериментальні навички, дрібну моторику рук,  образне 

мислення,  уяву; 

Виховувати : самостійність  у роботі,  любов до праці. 

Задачі: закріпити у вихованців навички виготовлення об’ємних моделей з елементи 

художнього конструювання і художнього оформлення виробів, за темою корабель; 

розвивати експериментальні навички; виховувати активність і самостійність. 

 

Тип заняття: вивчення нового матеріалу 

Форма заняття:  комбінована 

 Методи та прийоми: 

Інформаційно-рецептивний: 

а) словесний: виклад інформації, пояснення;  

б) наочний: демонстрація; 

 

Проблемно-пошуковий: пошук відповідей на проблемні запитання, необхідних 

відомостей, самостійне виконання завдання  

 

Обладнання:   картон копіювальний папір, зразки, 

робіт,  послідовність  виконання,  ножиці, клей ПВА, схема збирання моделі, підручні 

матеріали. 

Основні поняття і терміни:  художнє конструювання, дизайн, дизайнер, естетика, інженерна 

психологія, ергономіка, промислова естетика 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ЗАНЯТТЯ (ХІД ПРОВЕДЕННЯ): 

І. Організаційний момент: 

Привітання, перевірка наявності гуртківців, повідомлення теми і мети заняття, 

підготовка робочого місця. 

  Правила безпеки користування ножицями: 
1. Користуйся ножицями лише із заокругленими кінцями. 

2. Класти ножиці так, щоб вони не виступали за край робочого стола. 

3. Не працюй тупими ножицями, а також ножицями зі слабким кріпленням. 

4. У процесі різання уважно слідкуй за розміткою. 

5. У процесі роботи з ножицями тримай матеріал лівою рукою, щоб пальці були 

осторонь від леза чи навпаки якщо ти лівша. 

6. Не розмахуй ножицями, не підходь до товариша під час різання. 

7. Не залишай ножиці після роботи в розкритому вигляді. 

Актуалізація опорних знань:  
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Всі ми інтуїтивно розуміємо, що в нашому світі дуже багато краси, як у природі, так і не 

тільки. Ми здатні на любов, однак, покажіть мені хоча-б одну людину, яка любила б 

замість красивого — потворне. Так чи інакше, подібного наївного розуміння світу краси 

недостатньо, особливо, якщо ми хочемо в ньому орієнтуватися. Світ краси потрібно 

вивчати і створювати, саме це сьогодні ми і розглянемо. 

ІІ Пояснення нового матеріалу :  
Виготовлення моделей з паперу та картону - досить захоплююче заняття, яке тільки 

на перший погляд здається простим і легким. Насправді, щоб склеїти одну модель часом 

необхідно затратити не один день. Не кожному це під силу, оскільки для виготовлення 

моделі з картону, необхідно володіти певними навичками.  

 Як виготовляються моделі з паперу та картону?  

Все починається з підбору макета майбутньої моделі.  

Найбільш складними для освоєння є формування і фальцювання. Остання полягає у 

позначенні ліній різання або загину. При цьому варто пам'ятати, що багато лінії повинні 

зображуватися в дзеркальному розташуванні. Часто з-за помилки початківців моделістів, 

вирізану модель неможливо склеїти, кути згину зазначені неправильно.  

Починати виготовляти моделі для склеювання краще з щільного паперу. Даний матеріал 

більш податливий, та й коштує менше, ніж картон. Вибравши потрібну розкладку, 

перенесіть її на аркуш за допомогою кальки, або через скло, підсвітивши макет знизу 

лампою. Перед тим, як приступати до вирізання, уважно перевірте, чи всі лінії були 

перенесені на заготовку. Тільки після цього можна приступати до виготовлення заготовок. 

Також варто пам'ятати, що всі лінії різу зображуються на макетах пунктирною межею. За 

суцільним може тільки проводиться вигин, але ніяк не різка. 

Таким чином, виготовлення моделей для склеювання картону - досить складне 

заняття. У більшості випадків, маленьким дітям воно не під силу. Тому, зазвичай 

виготовлення подібних моделей не обходиться без участі дорослих, функція яких полягає 

не тільки у наданні необхідної допомоги при вирізці і склеюванні, але і в контролі за 

дотриманням техніки безпеки при роботі з колючими предметами. Тому якщо ваша 

дитина вже цілком доросла і звик все робити самостійно, все одно стежте за її роботою. 

ІІІ.  

Практична робота. Прості складальні моделі. Копіювання деталей моделі за допомогою 

копіювального паперу та шаблонів. 

Послідовність виконання роботи: 

1.Ознайомлення з виконанням роботи. 

2. Демонстрація виконання роботи. 

3. Виконання роботи вихованцями . 

4. Корекція керівником. 

 

4. Закріплення знань 

Прості складальні моделі.? 

Копіювання деталей моделі за допомогою копіювального паперу та шаблонів.? 

Техніка безпеки при роботі з гострими предметами та поведінки на заннятях? 

IV. Підсумок заняття. 

Позитивні моменти: Виконання практичного завдання, закріпило теоретичні основи 

теми. Відмічається правильне виконання поставлених завдань. Діти із задоволенням 

чекають наступного заняття, щоб розпочати роботу над вибраною моделю судна. 

На що звернути увагу: Діти повинні дотримуватися правил техніки безпеки. 

Висновок:Вихованці освоїли знання про технологія виготовлення моделей з паперу та 

картону. Вибрали найпростішу модель судна для виготовлення. 

Очікуваний результат:Діти з нетерпіння чекають наступного заняття, в тому числі 

виконання побажань. 

Керівник гуртка  _____________________________ Возний С.О 
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Додаток до конспекту 
 

Прості складальні моделі. На даному етапі ми вибрали модель для виготовлення (мал.1) і 

(мал.2).  

        

                                   (мал.1)                                                                      (мал.2) 

І за допомогою копіювального паперу,олівця та лінійки перенесли викройку на картон  

(мал.3) і (мал.4).  

                  

                                  (мал.3)                                                                              (мал.4) 
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2.4. Тема 4:  Методи з'єднання деталей з паперу та картону.  

Вирізання деталей ножицями. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

 

ЗАНЯТТЯ ГУРТКА ________ Судномоделюваня               _______________ 

 

Тема 4:  Методи з'єднання деталей з паперу та картону.  Вирізання деталей ножицями. 

Питання, що розглядаються в темі Методи з'єднання деталей з паперу та картону.  

Вирізання деталей ножицями. 

Мета:   

Навчити: ознайомити вихованців з методами з'єднання деталей з паперу та картону.  

Вирізання деталей ножицями. 

 Розвивати: розвивати експериментальні навички, дрібну моторику рук,  образне 

мислення,  уяву; 

Виховувати : самостійність  у роботі,  любов до праці. 

Задачі: закріпити у вихованців навички виготовлення об’ємних моделей з елементи 

художнього конструювання і художнього оформлення виробів, за темою корабель; 

розвивати експериментальні навички; виховувати активність і самостійність. 

Тип заняття: вивчення нового матеріалу 

Форма заняття:  комбінована 

 Методи та прийоми: 

Інформаційно-рецептивний: 

а) словесний: виклад інформації, пояснення;  

б) наочний: демонстрація; 

Проблемно-пошуковий: пошук відповідей на проблемні запитання, необхідних 

відомостей, самостійне виконання завдання  

Обладнання:   картон , зразки, робіт,  послідовність  виконання,  ножиці, лінійка,  схема 

збирання моделі, підручні матеріали. 

Основні поняття і терміни: технічна естетика, художнє конструювання, дизайн, дизайнер, 

естетика, інженерна психологія, ергономіка, промислова естетика 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ЗАНЯТТЯ (ХІД ПРОВЕДЕННЯ): 

І. Організаційний момент: 

Привітання, перевірка наявності гуртківців, повідомлення теми і мети заняття, 

підготовка робочого місця. 

  Правила безпеки користування ножицями: 
1. Користуйся ножицями лише із заокругленими кінцями. 

2. Класти ножиці так, щоб вони не виступали за край робочого стола. 

3. Не працюй тупими ножицями, а також ножицями зі слабким кріпленням. 

4. У процесі різання уважно слідкуй за розміткою. 

5. У процесі роботи з ножицями тримай матеріал лівою рукою, щоб пальці були 

осторонь від леза чи навпаки якщо ти лівша. 

6. Не розмахуй ножицями, не підходь до товариша під час різання. 

7. Не залишай ножиці після роботи в розкритому вигляді. 

 

Актуалізація опорних знань:  

Усім нам подобаються краса чи красиві речі. Красу ми можемо знайти як у природі і 

пиродніх явищах, так і у штучно виготовлених людиною речах. Природа і людина мають 

свої інструменти для сворення краси. У природи інструментом може буде наприклад вода 
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яка точить камінь, вітер який розганяє хмари і так далі. А в людини я би сказав це руки 

тому що ручний інструмент чи якийсь високотехнологічний станок ЧПУ зроблений цими 

руками. Тому сьогодні ми поговоримо про найпростіші інструменти та обладнання з 

якими ми маємо справу ще дитячого садочку.     

ІІ Пояснення нового матеріалу :  
Методи з'єднання деталей з паперу та картону є такі: 

   З вирізаними прихватами на одній із склеювальних поверхонь. Це самий простий спосіб 

склеювання для не досвітчаних юних моделістів, щоб юний моделіст орієнтувався у  

подальші збіці моделі. Але такий спосіб є не досконалим тому що видно і відчувається 

склеяний рубець. 

  Другий спосіб є більш складніший. Якщо у першому варіанті прихват вирізався разом з 

деталю то тут він вирізується окремо, у формі полоски. Наприклад нам потрібно склеїти 

циліндр. Циліндрична форма дуже часто зустрічається у моделях літаків середньої 

складності тобіш (фюзеляж). Вирізавши розгортку у вигляді прямокутника на одному 

кінці з внутрішнйої  сторони приклеюємо заздалегідь вирізану смужку потому краю де 

другий край має зустрітися зним. Ця смужка по довжині умовно ділиться на дві частини, 

одна її половина приклеюється до одного краю а друга до другого краю з внутрішнйої 

сторони. У результаті ми маємо не видимий склеяний шов. 

     Третій ще ващий, коли ні смужок ні прихватів не має, а є тільки так би мовити скелет. 

Він дуже схожий до тих скилетів які роблять для літаків, кораблів і таке інше, нашиваючи 

на них обшивку.  Цей скелет виготовляють з картону товщиною від 0,5-1мм.  Набравши 

скелет корпуса з шпангоутів він обклеюється викрайками , такі стики теж не помітні .     
        
ІІІ.  

Практична робота. 

Демонстрація методів з'єднання деталей з паперу та картону.  Вирізання деталей 

ножицями. 

5.  

 

Послідовність виконання роботи: 

1.Ознайомлення з виконанням роботи. 

2. Демонстрація виконання роботи. 

3. Виконання роботи вихованцями . 

4. Корекція керівником. 

 

6. Закріплення знань 

 Методи з'єднання деталей з паперу та картону?  

 Вирізання деталей ножицями.? 

 Техніка безпеки при роботі з гострими предметами та поведінки на заннятях? 

 

IV. Підсумок заняття. 

Позитивні моменти: Виконання практичного завдання, закріпило теоретичні основи 

теми. Відмічається правильне виконання поставлених завдань. Діти із задоволенням 

чекають наступного заняття, щоб розпочати роботу над вибраною моделю судна. 

На що звернути увагу: Діти повинні дотримуватися правил техніки безпеки. 

Висновок:Вихованці освоїли знання про технологія виготовлення моделей з паперу та 

картону. Вибрали найпростішу модель судна для виготовлення. 

Очікуваний результат:Діти з нетерпіння чекають наступного заняття, в тому числі 

виконання побажань. 

 

Керівник гуртка  _____________________________ Возний С.О 
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Додаток до конспекту 

На даному етапі збирання моделі коробля ми вирізали усі деталі з картону ( мал.1) і 

(мал.2) 

 

 

(мал.1) 

 

(мал.2) 
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2.5 Тема 5:  Організація робочого місця. Вигин деталей. 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

 

ЗАНЯТТЯ ГУРТКА ________ Судномоделюваня               _______________ 

 
Тема 5:  Організація робочого місця. . Вигин деталей. 
Питання, що розглядаються в темі: Організація робочого місця. . Вигин деталей. 
Мета:   

Навчити: ознайомити вихованців з організацією робочого місця. Вигоном деталей 

 Розвивати: розвивати експериментальні навички, дрібну моторику рук,  образне 

мислення,  уяву; 

Виховувати : самостійність  у роботі,  любов до праці. 

 

Задачі: сформувати у вихованців знання про техніку безпеки на робочому місці; 

закріпити у вихованців навички виготовлення об’ємних моделей з елементи художнього 

конструювання і художнього оформлення виробів, за темою корабель; розвивати 

експериментальні навички; виховувати активність і самостійність. 

 

Тип заняття: вивчення нового матеріалу 

Форма заняття:  комбінована 

 

 Методи та прийоми: 

Інформаційно-рецептивний: 

а) словесний: виклад інформації, пояснення;  

б) наочний: демонстрація; 

 

Проблемно-пошуковий: пошук відповідей на проблемні запитання, необхідних 

відомостей, самостійне виконання завдання  

 

Обладнання:   картон,лінійка, зразки, робіт,  послідовність  виконання,  ножицісхема 

збирання моделі, підручні матеріали. 

 

 

Основні поняття і терміни:  художнє конструювання, дизайн, дизайнер, естетика, інженерна 

психологія, ергономіка, промислова естетика 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ЗАНЯТТЯ (ХІД ПРОВЕДЕННЯ): 

І. Організаційний момент: 

Привітання, перевірка наявності гуртківців, повідомлення теми і мети заняття, 

підготовка робочого місця. 

  Правила безпеки користування ножицями: 
1. Користуйся ножицями лише із заокругленими кінцями. 

2. Класти ножиці так, щоб вони не виступали за край робочого стола. 

3. Не працюй тупими ножицями, а також ножицями зі слабким кріпленням. 

4. У процесі різання уважно слідкуй за розміткою. 

5. У процесі роботи з ножицями тримай матеріал лівою рукою, щоб пальці були 

осторонь від леза чи навпаки якщо ти лівша. 

6. Не розмахуй ножицями, не підходь до товариша під час різання. 

7. Не залишай ножиці після роботи в розкритому вигляді. 

 

 


