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ВСТУП 
 

У сучасних умовах модернізації системи освіти в Україні позашкільна 
освіта має великі можливості у підготовці дитини до життя та практичної 
діяльності. 

Метою позашкільної освіти є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері 
культури, технічної та художньої творчості, здобуття ними знань, вмінь, 
навичок та практичного досвіду, необхідних для їх соціалізації та 
самореалізації. 

Це нерозривно пов'язане з оновленням змісту освіти, удосконаленням 
існуючих та пошуком нових методів і засобів навчання.  

У Законі України «Про освіту» основний акцент зроблено на розвиток 
компетентностей особистості. У процесі науково-технічної творчості 
відбувається формування наступних компетентностей: пізнавальної, 
практичної, творчої, соціальної, інформаційно-комунікаційної та ін.  

Даний збірник є продовженням першого та другого випусків навчальних 
програм з науково-технічного напряму позашкільної освіти. У ньому 
представлено програми таких профілів: початково-технічного, спортивно-
технічного, предметно-технічного. Авторами представлених програм є 
керівники гуртків позашкільних освітніх закладів різних областей України, які 
їх апробували. 

Навчальні програми науково-технічного напряму позашкільної освіти 
розроблені та структуризовані відповідно до вимог Порядку надання 
навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та 
свідоцтв Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки 
від 17.06.2008 р. № 537, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
10.07.2008 р. за № 628/15319) і методичних рекомендацій щодо змісту та 
оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (Лист Державної 
наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 
05.06.2013 р. № 14.1/10-1685). 

З урахуванням умов організації навчально-виховного процесу та згідно з 
Типовими навчальними планами для організації навчально-виховного процесу 
в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки 
України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
22.07.2008 р. № 676, у програми можуть бути внесені зміни щодо кількості 
годин.  

Програмами передбачено заняття у групах індивідуального навчання, які 
організовуються відповідно до Положення про порядок організації 
індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ 
Міністерства освіти і науки від 10.12.2008 р. № 1123).  

Збірник програм підготував авторський колектив під редакцією 
Г. А. Шкури, Т. В. Биковського, а саме: 

Навчальна програма «Геометричне моделювання» (З. М. Степанишин, 
З. Л. Богдан, Л. А. Дейдиш); 

Навчальна програма «Початкове технічне моделювання» (С. О. Лихота, 



З. М. Степанишин; З. Л. Богдан, О. Г. Козирод); 
Навчальна програма «Авіамоделювання» (О. П. Липецький); 
Навчальна програма «Автомоделювання» (В. В. Качур, Л. Е. Сук); 
Навчальна програма «Автомоделювання (кімнатні кордові моделі)» 

(В. Л. Пивоваров, Р. Л. Снітко); 
Навчальна програма «Картинг» (В. В. Качур, І. С Кияниченко, В. А. Балан 

Л. Е. Сук); 
Навчальна програма «Ракетомоделювання» (О. П. Липецький, 

В. В. Панахно); 
Навчальна програма «Спортивна радіопеленгація» (Л. І. Голубнича, 

Ю. М. Малиновський; Л. Е. Сук); 
Навчальна програма «Судномоделювання» (Л. О. Пасхалова, 

А. В. Коваль); 
Навчальна програма «Юні оператори аматорської служби радіозв’язку» 

(О. В. Бала, Л. О. Дежкунова); 
Навчальна програма «Звукозапис та аранжування» (В. А. Шпіньов, 

Л. А. Дейдиш); 
Навчальна програма «Історико-технічне стендове моделювання» 

(Ю. В. Гаркавенко, Мороз В. П., Л. О. Пасхалова); 
Навчальна програма «Конструювання повітряних зміїв» 

(А. Г. Драчинський, О. П. Липецький, Л Е. Сук); 
Навчальна програма «Конструювання транспортної техніки» 

(Д. В. Лебедєв; Л. Е. Сук); 
Навчальна програма «Космічне макетування та моделювання» 

(О. П. Липецький); 
Навчальна програма «Основи робототехніки на платформі Arduino» 

(Д. Р. Корнієнко); 
Навчальна програма «Радіоелектронне конструювання» (Г. С. Калита, 

В. О. Стеценко, Л. Е. Сук); 
Навчальна програма «Фізико-математичний гурток» (Биковський Я. Т.); 
Навчальна програма «Юні винахідники» (О. П. Липецький, Л. Е. Сук). 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Музичні інструменти супроводжують людство вже кілька століть, але в 
історичному масштабі людина навчилася записувати свій власний голос зовсім 
недавно. За якихось сто років людство пройшло шлях від фонографа до компакт-
диску. Це була надзвичайно захоплююча подорож, під час якої неодноразово 
з’являлися нові, більш досконалі прилади запису/відтворення звуку. 

Звукозапис – це процес збереження коливань в діапазоні 20-20000 Гц 
(музики, мови чи інших звуків) на якийсь носій (грампластинка, магнітна стрічка, 
компакт-диск тощо) за допомогою спеціальних приладів (мікрофон, мікшерний 
пульт, магнітофон тощо). 

Аранжування (фр. упорядковувати) – перекладання музичного твору для 
іншого складу виконавців; обробка мелодії для виконання на музичному 
інструменті або для голосу з супроводом; полегшений виклад музичного твору 
для виконання на тому ж інструменті; в джазовій музиці – пов'язані з 
імпровізаційним стилем музикування гармонічні, фактурні зміни, які. музиканти 
вносять в твір під час виконання; в популярній музиці – створення 
інструментального супроводу до мелодії пісні для різного складу виконавців. 

Навчальна програма реалізується в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях 
науково-технічного напряму предметно-технічного профілю та складена з 
урахуванням тісного зв’язку з навчальним предметами, що вивчаються учнями 7-
11 класів закладів загальної середньої освіти: фізика, математика, історія, музичне 
мистецтво, художня культура.  

Виходячи з рівня знань, необхідних для досконалого засвоєння навичок 
роботи з необхідними інструментами й матеріалами спрямована на вихованців 
14-18 років. 

Мета навчальної програми – формування ключових компетентностей 
особистості засобами технічної творчості. 
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Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 
пізнавальної, яка передбачає оволодіння поняттями, знаннями з історії 

виникнення й розвитку звукозапису, історії відкриттів, способів фіксації звуку; 
практичної, яка спрямована на практичне введення вихованців у світ 

науково-технічної творчості через залучення до конкретного виду діяльності; 
початкову допрофесійну підготовку, формування практичних умінь і навичок 
користування аналоговими та цифровими технічними засобами запису, також 
професійним звуковим редактором на платформі Windows «Cubase»; підключення 
до мікшерного пульту мікрофона та гучномовців; запису, редакції аудіо та MIDI; 
проведення сеансів звукозапису; 

творчої, яка спрямована на формування стійкого інтересу до науково-
технічної творчості, потреби у творчій самореалізації та в духовному 
самовдосконаленні; розвиток творчих здібностей та умінь, системного, 
просторового й логічного мислення, здатності проявляти творчу ініціативу, а 
також на здобуття, підвищення й збагачення у вихованців досвіду власної творчої 
діяльності на навичок спілкування з питань звукозапису та аранжування; 

комунікативної, яка спрямована на досягнення високого рівня освіченості й 
вихованості, відповідальності й чесності; формування ціннісного ставлення до 
себе та інших; виховання працелюбства, вміння самостійного пошуку вирішення 
проблем, лідерських якостей та оволодіння навичками діяльності в малих групах; 

соціальної, яка спрямована на розвиток у вихованців естетичної трудової 
культури, моральних і духовних якостей особистості, громадської позиції, 
здатності до самореалізації в предметно-технічній творчості; формування 
доброзичливості, толерантності, професійного самовизначення, поваги до праці й 
людей праці, громадянської поведінки, патріотизму, мовної культури. 

Навчальна програма передбачає моделювання освітнього простору у 
навчальних групах початкового (1 рік) та основного (1 рік) рівнів . 

початковий рівень –144 год. (4 год./тиждень); 
основний рівень – 144 год. (4 год./тиждень). 
Кількісний склад навчальної групи – 10-15 вихованців. 
Компетентнісний підхід підкреслює поєднання й практичну реалізацію 

знань, умінь і навичок досвіду, культури вихованців. 
У своїй роботі педагог застосовує різноманітні методи й методичні 

прийоми, як традиційні: бесіду, розповідь, коментар, демонстрацію засобів 
наочного навчання, організацію сприймання, стимулювання оцінної діяльності 
вихованців, спостереження, актуалізацію опорних знань вихованців, так і 
інноваційні: порівняльний аналіз, моделювання кінцевого очікуваного результату, 
метод проблемних і експериментальних ситуацій, дослідження, дискусію, 
колективу творчу діяльність, а також педагогічні технології: співробітництво, 
створення ситуації успіху. 

Залежно від рівня навчання програма передбачає варіативність методів і 
форм навчання. 
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В основу програми покладені принципи: від простого до складного, від 
елементарного до складного, науковості, доступності; єдність виховання й 
навчання. 

Робота гуртка поєднує теоретичні й практичні заняття. Тематика навчальної 
програми сприяє розширенню типів навчальних занять за рахунок їх якісно-
змістовної перебудови. 

За структурою заняття мають комбінований характер, але відрізняються 
відповідно до певної теми або типу. 

Застосовуються різноманітні засоби навчання: навчально-методичні 
посібники, альбоми-посібники, технічні засоби навчання. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 
опитування, виконання самостійних сеансів звукозапису, участь в конкурсах, 
концертах, фестивалях та захист портфоліо. 

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 
здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у професійному 
самовизначенні поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться 
індивідуальна робота з учнями при підготовці до конкурсів, концертів, фестивалів 
та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та 
індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, 
психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 
програми певні зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 
програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 
завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 
 

Початковий рівень 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Розділ, тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

Вступ 1 - 1 
Розділ 1. Природа звуку 13 23 36 
1.1. Фізика звуку 3 5 8 
1.2. Аналогове перетворення звуку 4 8 12 
1.3. Аналого-цифрове перетворення звуку 6 10 16 
Розділ 2. Редагування звуку в програмному 
секвенсорі 20 24 44 

2.1. Комп’ютерна програма запису та 
редагування звуку «Cubase» 12 14 26 

2.2. Стандарт MIDI 8 10 18 
Розділ 3. Аранжування 16 24 40 
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3.1. Музичні інструменти 8 10 18 
3.2. Основи композиції 8 14 22 
Розділ 4. Практикум звукооператора - 22 22 
4.1. Підготовка студії - 2 2 
4.2. Сеанс звукозапису - 6 6 
4.3. Редагування музичного матеріалу - 14 14 
Підсумок - 1 1 

Разом: 50 94 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Вступ (1 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки в 

колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Дотримання правил 
техніки безпеки. 

Короткий екскурс в історію звукозапису. 
 
Розділ 1. Природа звуку (36 год.) 
1.1. Фізика звуку (8 год.) 
Теоретична частина. Винаходи Едісона та Пате. Перші звукозаписуючі 

пристрої. Механічні коливання. Джерела та носії механічних коливань. Хвиля. 
Акустичні коливання. Діапазон акустичних коливань. Природні та штучні джерела 
акустичних коливань. 

Практична частина. Дослідження властивостей звуку за допомогою 
акустичних інструментів. 

1.2. Аналогове перетворення звуку (12 год.) 
Теоретична частина. Перетворення акустичних коливань у електричні. 

Мікрофон, підсилювач, гучномовець. Аналоговий запис звуку. 
Практична частина. Робота з пристроями аналогового перетворення, запису 

та відтворення звуку. 
1.3. Аналого-цифрове перетворення звуку (16 год.) 
Теоретична частина. Принцип квантування (теорема Котельникова). АЦП та 

ЦАП звукових коливань. Залежність якості звуку від частоти квантування. 
Оптимальна частота квантування. Методи кодування звуку. Аналіз звукової хвилі 
за допомогою програми Wave Lab. 

Практична частина. Запис звуку з різною частотою дискретизації. Аналіз 
різниці звучання. 

 
Розділ 2. Редагування звуку в програмному секвенсорі (44 год.) 
2.1. Комп’ютерна програма запису та редагування звуку «Cubase» 
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(26 год.) 

Теоретична частина. Огляд інтерфейсу. Настройка проекту. Звукозапис. 
Створення проекту. Імпорт музичних файлів. Редагування записаного матеріалу 
(тексту, музики), очистка від шумів, корегування амплітуди, нормалізація рівня 
аудіосигналу, застосування ефектів. Збереження проекту. Конвертація файлів у 
різні аудіоформати. 

Практична частина. Проведення сеансів звукозапису. Робота з 
аудіоматеріалом у програмі «Cubase». 

2.2. Стандарт MIDI (18 год.) 
Теоретична частина. Стандарт MIDI. Запис інформації MIDI в «Cubase». 

Редагування інформації MIDI в нотному редакторі. Озвучування MIDI доріжок. 
Практична частина. Записування MIDI доріжок. Редагування та озвучування 

MIDI за допомогою зовнішнього синтезатора. 
 
Розділ 3. Аранжування (40 год.) 
3.1. Музичні інструменти (18 год.) 
Теоретична частина. Базові акустичні інструменти. Діапазон, тембр та 

функціональність інструменту. Способи видобування звуку. Види музичних 
електроінструментів. 

Практична частина. Вивчення акустичних та виконавських можливостей 
акустичних інструментів. 

3.2. Основи композиції (22 год.) 
Теоретична частина. Функція баса. Метроритміка ударних інструментів. 

Фонові та сольні інструменти. Частотний та динамічний діапазон. 
Практична частина. Підбирання тембрів під запропоновану MIDI 

композицію. Розташування музичних інструментів у звуковому просторі. 
 
Розділ 4. Практикум звукооператора (22 год.) 
4.1. Підготовка студії (2 год.) 
Практична частина. Комутування студійного обладнання. Настроювання 

звукового сигналу. Підготовка програмного забезпечення до запису. 
4.2. Сеанс звукозапису (6 год.) 
Практична частина. Записування голосу та акустичних музичних 

інструментів. 
4.3. Редагування музичного матеріалу (14 год.) 
Практична частина. Очищення від шумів. Частотна та динамічна корекція. 

Оброблення сигналу та застосування ефектів. 
 
Підсумок (1 год.) 
Практична частина. Підбиття підсумків. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
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Вихованці мають знати і розуміти: 
− принцип виникнення акустичних коливань; 
− фізичні величини акустичних коливань (амплітуда, частота, період); 
− джерела акустичних коливань; 
− принцип перетворення акустичних коливань у електричні; 
− принцип запису та відтворення звуку; 
− принцип квантування та кодування звуку; 
− роботу програми аудіо запису та редагування «Cubase»; 
− принцип роботи АЦ та ЦА перетворювачів, мікрофонів, та мікшерного 

пульту; 
− маршрутизацію звукового сигналу; 
− класичні акустичні інструменти; 
− електричні музичні інструменти; 
− принципи аудіо та MIDI монтажу; 
− основні закони композиції. 

 
Вихованці мають вміти та застосовувати: 

− записувати звук з мікрофону; 
− відтворювати звук в аудіоредакторі; 
− редагувати та обробляти звук; 
− здійснювати аудіомонтаж за допомогою програми «Cubase»; 
− експортувати здійснений проект у аудіофайли різних форматів; 
− за допомогою синтезатора озвучувати зразки MIDI аранжувань. 

 
Вихованці мають набути досвід: 

− користування аналоговими та цифровими технічними засобами запису 
звуку; 

− користування професійним звуковим редактором на платформі Windows 
«Cubase»; 

− підключення до мікшерного пульту мікрофона та гучномовців; 
− запису, редакції аудіо та MIDI; 
− проведення сеансів звукозапису. 

 
Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

Розділ, тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

Вступ 1 - 1 
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Розділ 1. Звук та акустика 10 20 30 
1.1. Фізика звуку 2 6 8 
1.2. Акустика приміщень 4 6 10 
1.3. Аналого-цифрове перетворення звуку 4 8 12 
Розділ 2. Програми запису та редагування 
звуку 18 30 48 

2.1. Комп’ютерна програма запису та 
редагування звуку «Logic Pro» 16 20 36 

2.2. Формат MIDI 2 10 12 
Розділ 3. Аранжування 18 24 42 
3.1. Акустичні та синтезовані музичні 
інструменти 8 12 20 

3.2. Основи аранжування 10 12 22 
Розділ 4. Практикум звукорежисера 6 16 22 
4.1. Багатоканальний запис - 4 4 
4.2. Музична композиція - 12 12 
4.3. Зведення та мастеринг 6 - 6 
Підсумок - 1 1 

Разом: 53 91 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Вступ (1 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки в 

колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Дотримання правил 
техніки безпеки. 

Студії звукозапису сьогодні. 
 
Розділ 1. Звук та акустика (30 год.) 
1.1. Фізика звуку (8 год.) 
Теоретична частина. Фізика звуку. Амплітуда. Спектр. Частотний та 

динамічний діапазон. Форманти звуку. 
Практична частина. Дослідження властивостей звуку за допомогою 

програмних аналізаторів. 
1.2. Акустика приміщень (10 год.) 
Теоретична частина. Акустика студій. Звукоізоляція. Акустичні відмінності 

контрольної кімнати та тон-залу. Акустичні матеріали. 
Практична частина. Вимірювання акустики студії. Робота з програмовими 

аналізаторами. Проектування студії з правильною акустикою. 
1.3. Аналого-цифрове перетворювання звуку (12 год.) 
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Теоретична частина. Принцип квантування (теорема Котельникова). 
Залежність якості звуку від частоти квантування. Бітність та дискретизація. 
Дизеринг. Методи кодування звуку. АЦП та ЦАП звукових коливань. Світові 
стандарти у звукозаписуючий індустрії. Сучасні носії звукової інформації. 

Практична частина. Записування звуку з різною частотою дискретизації. 
Аналіз звукової хвилі за допомогою програми «Logic Pro». 

 
Розділ 2. Програми запису та редагування звуку (48 год.) 
 
2.1.  Комп’ютерна програма запису та редагування звуку «Logic Рro» 

(36 год) 
Теоретична частина. Платформа Мас. Огляд інтерфейсу програми «Logic 

Pro». Багатоканальний запис. Робота з аудіоматериалом. Редагування та обробка. 
Застосування ефектів. Зведення та мастеринг. 

Практична частина. Проведення сеансів звукозапису. Робота з 
аудіоматеріалом в програмі «Logic Pro». 

2.2. Формат MIDI (12 год.) 
Теоретична частина. Стандарт MIDI. Запис MIDI в «Logic Pro». Редагування 

MIDI в нотному редакторі. Робота MIDI контролерів. Автоматизація. Редагування 
кривих автоматизації. Підключення програмних синтезаторів та семплерів. 
Контроль над параметрами тембру. 

Практична частина. Записування MIDI. Малювання кривих автоматизації. 
Фіксація даних автоматизації і контролери програмних синтезаторів. 

 
Розділ 3. Аранжування (42 год.) 
3.1. Акустичні та синтезовані музичні інструменти (20 год.) 
Теоретична частина. Музичні акустичні інструменти. Шумові та ударні 

інструменти. Діапазон, тембр та функціональність інструментів. Способи 
видобування звуку. Синтезатори звуку. Семплери. 

Практична частина. Вивчення технічних можливостей акустичних та 
синтезованих інструментів. 

3.2. Основи аранжування (22 год.) 
Теоретична частина. Музична ідея. Підбір інструментів. Темп, тональність та 

акустичне середовище. Фонові, сольні, метроритмичні тембри. 
Практична частина. Написання та виконання музичних партій. Розташування 

інструментів у просторі. Аналіз та корекція аранжування. 
 
Розділ 4. Практикум звукорежисера (22 год.) 
4.1. Багатоканальний запис (4 год.) 
Практична частина. Налаштування студійного обладнання. Підбирання 

мікрофонів та їх правильне розташування. Проведення сеансу звукозапису. 
4.2. Музична композиція (12 год.) 
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Практична частина. Створення музичної композиції в програмі «ProLogic» з 
елементами аранжування та звукозапису. 

4.3. Зведення та мастерінг (6 год.) 
Теоретична частина. Динамічний та частотний баланс. Художній аналіз 

фонограми. Мастерінг. 
 
Підсумок (1 год.) 
Практична частина. Підбиття підсумків. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 
− принцип виникнення акустичних коливань; 
− фізичні величини акустичних коливань (амплітуда, частота, період); 
− джерела акустичних коливань; 
− принцип квантування та кодування звуку; 
− принцип запису та відтворення звуку; 
− роботу програми аудіо запису та редагування «ProLogic»; 
− принципи аудіо та MIDI монтажу; 
− логіку функціонування синтезаторів та семплерів звуку; 
− основні закони композиції. 

 
Вихованці мають вміти і застосовувати: 

− користуватися аналоговими та цифровими технічними засобами запису 
звуку; 

− комутувати студійне обладнання; 
− редагувати, обробляти звук та здійснювати аудіомонтаж у програмі 

«ProLogic»; 
− зводити та мастерінгувати; 
− експортувати проект в аудіофайли різних форматів; 
− записувати, редагувати MIDI інформацію та виводити її з проекту у вигляді 

звукового файлу; 
− робити аранжування початкового рівня складності. 

 
Вихованці мають набути досвід: 
− роботи із студійним обладнанням; 
− звукозапису звуку з різних джерел; 
− запису та редагування звуку у MIDI стандарті; 
− зведення та мастерінгу; 
− створення аранжувань. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
 

Обладнання Кількість 
одиниць 

Зовнішня звукова плата Apogee Ensemble 1 
Портабельний комп’ютер Mac Book Pro 1 
Комп'ютер стаціонарний під Windows 1 
Студійні мікрофони фірми Audio Technica 2 
Мікрофон Shure SM81-LC 1 
Мікрофон AKG C3000B 1 
Мікрофонний попередній підсилювач ламповий PreSonus 
BlueTube 1 

Акустичні системи для контролю звуку Genelec 8250A 2 
Акустичні системи для контролю звуку Tannoy Reveal active 2 
Компресор PreSonus ACP 22 1 
Cинтезатор Yamaha S-80 (88 клавіш) 1 
Мікшерний пульт Mackie 1642 Vzl 3 1 
Навушники Beyerdynamic DT 770 2 
Навушники Sennheiser HD 600 1 
Kабеля фірми Canare 12 
Мікрофонні стійки 1 
Жорсткий зонішній диск Maxtor 1 
Комп'ютерний екран ViewSonic 1 
Комп'ютерний екран Samsung 1 
Інтернет-камера 1 
Телевізор Opera 1 
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через віки : Зб. наук.-метод. праць Київського національного університету театру, 
кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого / Голова ред. колегії проф. 
О. І. Безгін. – К. : ВВС «Компас», 2005. – С. 165-169. 
3. Бут Оксана Василівна. Звук як компонент образної структури фільму / Бут 
O. В. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Київський національний 
університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. – К., 2007. – 196 
арк. – Бібліогр. : арк. 182-192. 
4. Дэвид Гибсон. Искусство сведения = The Master Handbook Of Acoustics / – 4th 
edition F. Alton Everest, McGraw-Hill, 2001. 
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5. Звукорежиссура и запись фонограмм. Профессиональное руководство / 
А. В. Севашко. – Додэка XXI, 2007 
6. Рождение звукового образа / Сост. Авербах Е. М., Искусство, 1985. 

 



Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. 
Науково-технічний напрям. (Випуск 4) 

(Загальна редакція Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

«ІСТОРИКО-ТЕХНІЧНЕ СТЕНДОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ» 
Початковий і основний рівні, 3 роки навчання 

 
(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»,  

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 
 

Автори: Ю. В. Гаркавенко, Мороз В. П., Л. О. Пасхалова 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Історико-технічне стендове моделювання - це вид технічної творчості, в 
процесі якого створюється точна копія реальної техніки, фігур, будівель, діорам 
у певному масштабі. 

Актуальність пропонованої програми полягає в акумуляції 
перспективного досвіду роботи кращих гуртків та клубів історико-технічного 
стендового моделювання України за останні три десятиліття.  

Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих об’єднаннях 
закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму та спрямована на 
вихованців 8-18 років.  

Метою програми є формування ключових компетентностей особистості 
засобами історико-технічного стендового моделювання. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 
пізнавальної, яка передбачає ознайомлення з історією розвитку механіки, 

техніки, транспортної техніки та архітектурних споруд; засвоєння технічних та 
технологічних знань в моделюванні та конструюванні стендових моделей; 

практичної, яка передбачає формування графічної грамотності, 
практичних умінь і навичок виготовлення стендових моделей, навичок роботи з 
різними матеріалами та інструментами, виготовлення моделей у різних 
техніках; 

творчої, яка спрямована на набуття досвіду власної творчої діяльності з 
стендового моделювання, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти 
творчу ініціативу; формування вмінь самостійного виготовлення різноманітних 
моделей; розвиток конструкторських, винахідницьких, творчих здібностей, 
системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; 

соціальної, яка спрямована на розвиток трудової культури, досягнення 
високого рівня освіченості і вихованості; формування кращих особистісних рис 
(відповідальність, чесність, працелюбство, самостійність тощо), ціннісного 
ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; формування 
громадянської поведінки, патріотизму, любові до України. 
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В основу програми покладені принципи: від простого до складного, 
науковості, доступності; єдності навчання й виховання. 

Виходячи з рівня знань, необхідних для досконалого засвоєння навичок 
роботи з необхідними інструментами й матеріалами, програма передбачає два 
рівні навчання: 

початковий рівень – 144 год. (4 год./тиждень), (діти 8-10 років); 
основний рівень: 1-й рік – 216 год. (6 год./тиждень), (діти 10-14 років); 
                              2-й рік – 216 год. (6 год./тиждень), (діти 14-18 років). 
Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається 

перевага. Теми подано в порядку зростання складності матеріалу. Окремі теми 
повторюються на різних рівнях навчання залежно від ступеня складності 
навчального матеріалу. 

Програма гуртка передбачає виготовлення стендових моделей в 
категоріях авіація, авто та бронетехніка, суднобудування, діорами, космічна 
техніка, архітектурні споруди тощо. 

На початковому рівні діти розвивають моторику, навчаються базовим і 
основним прийомам роботи з найпростішими інструментами, вивчають будову 
і виготовляють прості технічні об'єкти; освоюють технології виготовлення 
об'ємних моделей і їх деталей; вивчають технологію виготовлення діорам. 

На основному рівні продовжується вивчення технічних об'єктів, таких як: 
літак, судно, наземна, космічна та інша техніка. Вихованці вчаться будувати 
моделі з картону, дерева за кресленням, з пластикових та паперових наборів, 
виготовляти діорами; беруть участь у виставках та змаганнях. 

Формами контролю за результативністю навчання є опитування, захист 
творчої роботи, участь у конкурсах, виставках, змаганнях.  

Навчання за пропонованою навчальною програмою не потребує 
спеціальної підготовки та знань вихованців. Навчальний матеріал програми 
адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості. 

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 
здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 
професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 
роботи проводиться індивідуальна робота з вихованцями при підготовці до 
змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для 
диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, 
обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 
програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 
програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 
завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 
 

Початковий рівень 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Теми Кількість годин 
теоретичних практичних усього 



 3 

1. Вступ 2 - 2 
2. Стендовий моделізм 4 2 6 
3. Матеріали, інструменти та обладнання 3 3 6 
4. Інструкція зборки моделі 2 2 4 
5. Прототип моделі 2 4 6 
6. Стендова модель 14 56 70 
7. Підготовка до фарбування 4 12 16 
8. Фарбування та монтаж моделі 4 12 16 

9. Виставки та змагання з історико-
технічного стендового моделювання 2 14 16 

10 Підсумок 2 - 2 
Разом: 39 105 144 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила техніки безпеки. 

Історія розвитку історико-технічного стендового моделізму. 
 
2. Стендовий моделізм (6 год.) 
Теоретична частина. Поняття стендового моделізму. Категорії та 

номінації стендових моделей: авіація, автотехніка, бронетехніка, залізничний 
транспорт, водна техніка, архітектура, діорами, «фентезі», «саморобка». 
Класифікація моделей, масштаби моделей. 

Історія розвитку авіації, автотехніки, бронетехніки, залізничного 
транспорту, водної техніки, архітектури.  

Промислові набори-конструктори: пластикові, з паперу, з деревини тощо.  
Практична частина. Демонстрування стендових моделей. 
 
3. Матеріали, інструменти та обладнання (6 год.)  
Теоретична частина. Фізико-технічні властивості матеріалів для 

стендового моделювання. Інструменти та обладнання, призначення та прийоми 
роботи з ними. Правила техніки безпеки при роботі з інструментами та 
обладнанням. 

Практична частина. Вправи з оволодіння прийомами роботи з 
інструментами та матеріалами. 

 
4. Інструкція зборки моделі (4 год.) 
Теоретична частина. Умовні позначення. Схема фарбування. 

Послідовність складання моделі. 
Практична частина. Вивчення інструкції збирання моделі. Вивчення 

схем по складанню моделей.  
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5. Прототип моделі (6 год.) 
Теоретична частина. Історія прототипу. Документація для створення 

історично достовірної моделі. Читання схем та креслень. Схема фарбування 
моделі. Поширені масштаби. 

Практична частина. Вибір прототипу до моделювання. Пошук 
інформації для створення історично достовірної моделі. Вивчення схем та 
креслень. Вибір масштабу. Комплектування матеріалів, інструментів та 
обладнання.  

 
6. Стендова модель (70 год.) 
Теоретична частина. Основні складові моделі. Будова окремих вузлів і 

деталей. Деталювання. Робочі креслення. Технологія виготовлення та 
оброблення окремих вузлів і деталей моделі. Технологія обробки та з’єднання 
різних матеріалів.  

Практична частина. Підготовка документації та робочих креслень. 
Виготовлення, оброблення та з’єднання окремих вузлів і деталей моделі.  

 
7. Підготовка до фарбування (16 год.) 
Теоретична частина. Технологія підготовки поверхонь деталей та моделі 

до фарбування (шпаклювання, ґрунтування, полірування, знежирення). 
Практична частина. Підготовка поверхонь деталей та моделі до 

фарбування: шпаклювання, ґрунтування, полірування, знежирення.  
 
8. Фарбування та монтаж моделі (16 год.) 
Теоретична частина. Особливості фарбування стендових моделей. Фарби 

та пензлі для моделювання. Види фарбування. Правила нанесення шарів фарби. 
Обладнання для фарбування: аерограф, зубограф. Методи та прийоми роботи з 
аерографом та зубографом. Будова зубографа. 

Техніка безпеки при роботі з фарбами та обладнанням для фарбування. 
Етапи складання та монтажу моделі. Спеціальні ефекти. Правила 

нанесення розпізнавальних знаків, технічних написів, слідів експлуатації та 
впливу оточуючого середовища. 

Практична частина. Підбирання фарб та пензлів. Підготовка аерографа 
до фарбування або виготовлення зубографа. Фарбування окремих деталей та 
моделі. Складання та монтаж моделі. Нанесення розпізнавальних знаків, 
технічних написів, слідів експлуатації та впливу оточуючого середовища. 

 
9. Виставки та змагання з історико-технічного стендового 

моделювання (16 год.) 
Теоретична частина. Правила оцінки моделі, параметри, що оцінюються. 

Оцінні листи. Порядок нарахування балів. Максимальна оцінка. Бал моделі. 
Документація моделі та паспорт моделі. 
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Практична частина. Підготовка моделі до участі у виставках та 
змаганнях. Виготовлення підставки. Захист робіт. Оформлення документації та 
паспорту моделі. Підготовка моделі до зберігання та транспортування. 

 
10. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 
- категорії та номінації стендових моделей; 
- фізико-технічні властивості матеріалів для стендового моделювання; 
- поняття масштабу; 
- послідовність виготовлення та обробки окремих вузлів і деталей 

моделі; 
- технологію обробки та з’єднання різних матеріалів; 
- технологію підготовки поверхонь деталей та моделі до фарбування; 
- технологію виготовлення моделі; 
- правила техніки безпеки при роботі з інструментами та обладнанням. 
 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
- працювати з інструментами та матеріалами; 
- користуватись креслярським приладдям; 
- читати схему зборки моделі; 
- обирати матеріали та інструменти для виготовлення моделі; 
- фарбувати та складати модель. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- користування інструментами та обладнанням; 
- побудови стендових моделей; 
- участі у виставках та змаганнях.  

 
Основний рівень, перший рік навчання. 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Теми Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 
2. Матеріали, інструменти та обладнання 2 2 4 
3. Креслення – мова техніки 1 5 6 
4. Оцінювання стендових моделей 2 - 2 
5. Пластикова модель  6 36 42 
6. Модель з пластику та паперу 7 39 46 
7. Модель з дерева 4 42 46 
8. Діорама 3 9 12 
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9. Підготовка моделей до фарбування 2 18 20 
10. Фарбування моделей 5 11 16 

11. Виставки та змагання з історико-
технічного стендового моделювання - 18 18 

12. Підсумок 2 - 2 
Разом: 36 180 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила техніки безпеки.  

 
2. Матеріали, інструменти та обладнання (4 год.) 
Теоретична частина. Фізико-технічні властивості матеріалів для 

стендового моделювання. Інструменти та обладнання: призначення, прийоми 
роботи. Правила техніки безпеки при роботі з інструментами та обладнанням. 

Практична частина. Вправи з оволодіння прийомами роботи з 
інструментами та обладнанням; обробки та з’єднання різних матеріалів. 

 
3. Креслення – мова техніки (6 год.) 
Теоретична частина. Поняття креслення: види ліній, умовні позначення. 

Види креслень. Поняття масштабу. Креслярське приладдя. Поняття шаблону. 
Практична частина. Тренувальні вправи з оволодіння навичками роботи 

з креслярським інструментом, копіювальним папером.  
 
4. Оцінювання стендових моделей (2 год.) 
Теоретична частина. Категорії та номінації стендових моделей: авіація, 

авто, судна, бронетехніка, діорами, фігури тощо. Оцінні листи. Параметри, що 
оцінюються. Порядок нарахування балів. Максимальна оцінка. Бал моделі. 
Спеціальні ефекти. Документація моделі та паспорт моделі.  

 
5. Пластикова модель (42 год.) 
Теоретична частина. Промислові набори-конструктори з пластику. 

Класифікація моделей, масштаби моделей. Складові моделі. Алгоритм 
складання моделі, схеми монтажу та фарбування. Спецефекти: розпізнавальні 
знаки, технічні написи, сліди експлуатації та впливу оточуючого середовища 
тощо. Клей, фарби: види, властивості, призначення. Транспортування та 
зберігання моделі. 

Практична робота. Вибір набору-конструктору. Вивчення документації. 
Підготовка фарб, клеїв. Оброблення деталей конструктора; шпаклювання, 
ґрунтування, полірування. Підготовка до фарбування. Нанесення 
розпізнавальних знаків, технічних написів, слідів експлуатації та впливу 



 7 

оточуючого середовища. Виготовлення підставки моделі. Підготовка моделі до 
транспортування та зберігання.  

 
6. Модель з пластику та паперу (46 год.) 
Теоретична частина. Фізико-технічні властивості пластику та паперу для 

стендового моделювання: технологія обробки, інструменти, обладнання. 
Фарби, розчинники, клеї. Декалі. Техніка безпеки при роботі з інструментами, 
обладнанням, фарбами, розчинниками, клеями. Шаблони і трафарети. Прийоми 
копіювання шаблонів на матеріал, розмічування. Документація моделі, вимоги 
до оформлення.  

Практична робота. Вибір прототипу. Комплектування пластиків, паперу, 
картону та інших матеріалів. Виготовлення шаблонів. Виготовлення та обробка 
деталей моделі: шпаклювання, ґрунтування, фарбування. Монтаж моделі. 
Нанесення декалей. Нанесення слідів експлуатації та дії оточуючого 
середовища. Оформлення документації. Підготовка моделі до транспортування 
та зберігання. 

 
7. Модель з дерева (46 год.)  
Теоретична частина. Історична мініатюра, музейний експонат та 

конкурсна модель. Фізико-технічні властивості деревини: технологія обробки, 
інструменти та обладнання. Лаки.  

Технологія виготовлення моделей з дерева. Документація та робочі 
креслення. Основні складові моделі. Деталювання. Озброєння. Техніка безпеки 
при роботі з інструментами та обладнанням.  

Практична робота. Вибір прототипу. Пошук інформації для створення 
історично достовірної моделі. Розроблення робочих креслень. Виготовлення 
шаблонів. Виготовлення та обробка деталей моделі. Монтаж. Виготовлення 
підставки моделі. Підготовка моделі до транспортування та зберігання. 

 
8. Діорама (12 год.) 
Теоретична частина. Діорама: види, поняття і визначення, технологія 

виготовлення, матеріали, інструменти, обладнання. Закони побудови 
перспективних зображень.  

Практична робота. Виготовлення макета рельєфу місцевості та 
наповнення відповідним сюжетом. 

 
9. Підготовка моделей до фарбування (20 год.) 
Теоретична частина. Особливості фарбування моделей виготовлених з 

промислових наборів. Етапи підготовки до фарбування: зачищення, 
шпаклювання, шліфування, знежирення, ґрунтування. Схема фарбування. 
Фарби, ґрунти. Колір. Поняття камуфляжу, захисної маски. 

Практична робота. Підготовка моделі до фарбування: зачищення, 
шпаклювання та шліфування щілин та недоліків, знежирення поверхні, 
ґрунтування, нанесення контуру камуфляжу та захисної маски. 
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10. Фарбування моделей (16 год.) 
Теоретична частина. Види фарбування. Правила нанесення різних слоїв 

фарби. Фарби та розчинники. Інструменти та обладнання. Техніка безпеки при 
роботі з фарбами та інструментом для фарбування. 

Прийоми роботи з аерографом. Правила безпеки при роботі з аерографом. 
Практична робота. Підбирання фарб та пензлів. Підготовка аерографа. 

Фарбування деталей та частин моделі. Доопрацювання моделі після 
фарбування. Виправлення недоліків. 

 
11. Виставки та змагання з історико-технічного стендового 

моделювання (18 год.) 
Практична робота. Оформлення моделі: виправлення недоліків, 

підфарбування тощо. Підготовка документації. Презентування та захист моделі. 
Участь у виставках та змаганнях.  

 
12. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
- категорії та номінації стендових моделей; 
- фізико-технічні властивості матеріалів для стендового моделювання; 
- поняття масштабу; 
- послідовність виготовлення та обробки окремих вузлів і деталей 

моделі. 
- технологію обробки та з’єднання різних матеріалів; 
- технологію підготовки поверхонь деталей та моделі до фарбування; 
- технологію виготовлення моделі; 
- правила техніки безпеки при роботі з інструментами та обладнанням. 
 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
- працювати з інструментами та матеріалами; 
- користуватись креслярським приладдям; 
- читати схеми та креслення; 
- обирати матеріали та інструменти для виготовлення моделі; 
- фарбувати та складати моделі. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- користування інструментами та обладнанням; 
- побудови стендових моделей; 
- підготовки моделі до участі у виставках та змаганнях 
- участі у виставках та змаганнях.  

 
Основний рівень, другий рік навчання 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Теми Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 
2. Виготовлення діорами 17 75 92 
3. Зберігання діорами 1 5 6 
4. Виготовлення стендової моделі 6 90 96 

5. Виставки та змагання з історико-
технічного стендового моделювання - 18 18 

6. Підсумок 2 - 2 
Разом: 28 188 216 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Санітарно-

гігієнічні вимоги до організації робочого місця. Організаційні питання. Правила 
техніки безпеки. Правила протипожежної безпеки. 

 
2. Виготовлення діорами (92 год.) 
Теоретична частина. Історія виникнення діорам. Найвідоміші діорами. 

Види діорам. Композиція. Взаємодія персонажів. Ландшафт та топографічні 
особливості місцевості. Масштабування. Поняття кута зору. Методи 
монтування штучного освітлення. Кольорові світлофільтри. 

Етапи роботи над діорамою: вибір теми, дослідження теми, створення 
попереднього ескізу, підбір необхідних матеріалів та інструментів. 
Наповненість простору дією, предметами, відповідність деталей часу. 
Додаткове деталювання та спеціальні ефекти. Рельєф місцевості. Споруди та 
архітектурні елементи. Батальна дія, динаміка та статика. Задній фон. 
Ілюзорність непомітного переходу. Фарбування. Підготовка документації. 

Практична робота. Демонстрація діорам. Вибір теми діорами. Вивчення 
історичних довідок. Підбирання матеріалів та інструментів. Проектування 
футляра для діорами з урахуванням кутів зору. Пошук сюжетів для фонової 
частини діорами. Створення задньої частини діорами. Виготовлення рельєфу та 
деталей (трава, кущі, дерева) місцевості. Виготовлення споруд та архітектурних 
елементів. Фарбування. Виготовлення та монтаж штучного освітлення та 
саморобних світлофільтрів та їх корекція згідно з творчим задумом. 

 
3. Зберігання діорами (6 год.) 
Теоретична частина. Умови зберігання готових діорам. Запас матеріалів, 

напівфабрикатів, уніфікованих деталей.  
Практична робота. Робота над очищенням, підфарбуванням, оновленням 

елементів діорам.  
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4. Виготовлення стендової моделі (96 год.) 
Теоретична частина. Прототип. Історична довідка. Конструкція моделі, 

складові та їх призначення. Фізико-технічні властивості матеріалів для 
виготовлення моделі: технологія обробки, інструменти та обладнання. 
Шаблони і трафарети. Фарби, розчинники, клеї. Спецефекти: декалі, сліди 
експлуатації та дії оточуючого середовища. 

Документація моделі, вимоги до оформлення. Оцінний лист. Умови 
зберігання моделі. 

Техніка безпеки при роботі з інструментами, фарбами, розчинниками, 
клеями. 

Практична робота. Вибір прототипу для копіювання. Пошук інформації. 
Підготовка документації. Заготівля пластиків, паперу, картону та інших 
матеріалів. Виготовлення шаблонів та деталей. Монтаж складових, 
виготовлення моделі. Шпаклювання, ґрунтування, фарбування. Нанесення 
декалей, слідів експлуатації та дії оточуючого середовища. Доопрацювання 
моделі після фарбування. Виправлення недоліків. Підготовка моделі до 
транспортування та зберігання. 

 
5. Виставки та змагання з історико-технічного стендового 

моделювання (18 год.) 
Практична робота. Оформлення моделі: виправлення недоліків, 

підфарбування тощо. Підготовка документації. Презентація та захист моделі. 
Участь у виставках та змаганнях. 

 
6. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків.  

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 
- категорії та номінації стендових моделей; 
- види діорам; 
- фізико-технічні властивості матеріалів для стендового моделювання; 
- поняття масштабу; 
- послідовність виготовлення та обробки окремих вузлів і деталей 

моделі. 
- технологію обробки та з’єднання різних матеріалів; 
- технологію підготовки поверхонь деталей та моделі до фарбування; 
- технології виготовлення діорами та моделі; 
- правила техніки безпеки при роботі з інструментами та обладнанням. 
 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
- працювати з інструментами та матеріалами; 
- користуватись креслярським приладдям; 
- читати схеми та креслення; 
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- обирати матеріали та інструменти для виготовлення моделі; 
- фарбувати та складати діорами та моделі. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- користування інструментами та обладнанням; 
- побудови стендових моделей; 
- побудови діорами; 
- участі у виставках та змаганнях.  

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

Верстати, інструменти та 
обладнання 

К-ть, 
шт. 

Верстати, інструменти та 
обладнання 

К-ть, 
шт. 

Верстат свердлильний 
настільний 1 Дрилі ручний (з набором 

свердел) 1 

Верстат фрезерний 1 Плоскогубці 5 
Верстат токарний 1 Круглогубці 5 
Електроточило 1 Гострогубці 5 
Верстат «Умілі руки» 2 Викрутки 5 
Електролобзик 1 Електропаяльник 3 
Ножі (складні, скальпелі, НМ-1) 15 Штангенциркуль (учнівський) 5 
Рубанки 3 Бруски для заточування 2 
Лобзики (з пилками) 10 Лінійки 500 мм (деревяні, 

металеві) 10 Ножівки по дереву (різні) 3 
Ножівка по металу  3 Циркуль (учнівський) 10 
Ножиці 15 Транспортир 10 

Напилки (різні) 30 Повітряний компресор на 2 
атм. 2 

Надфілі (набір)  5 Олівці, гумки, копіювальний 
папір, пензлі 15 Лещата (малогабаритні) 5 

Молотки (50-100 г) 5 Аерограф 2 
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Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. 
Науково-технічний напрям. (Випуск 4) 

(Загальна редакція Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 
«ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» 

Початковий та основний рівні, 3 роки навчання 
 

(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»,  
лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 

 
Автори: З. М. Степанишин,  

                                                                                      З. Л. Богдан,  
                                                                                       Л. А. Дейдиш 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Папір – один з найдоступніших і найпопулярніших сучасних матеріалів, 
пластичні якості якого давно оцінили майстри різних країн. Як матеріал для 
створення унікальних виробів декоративно-ужиткового мистецтва, папір 
найбільш доступний, легкий в обробці та здатний зберігати надану форму.  

Сьогодні в Україні національні види декоративно-ужиткового мистецтва – 
витинанка та паперопластика – отримали нове життя. Цікавими для роботи з 
папером є і інші світові техніки – квілінг, скрапбукінг, гофрування, оригамі та 
інші. Вони вчать розрізняти та аналізувати характерні особливості об’ємних 
форм; формують у здобувачів освіти основи просторового мислення, уміння 
концентрувати увагу, знаходити кольорове вирішення; стимулюють розвиток 
допитливості, фантазії, розвивають дрібну моторику рук, виховують акуратність 
та старанність, інтерес до звичаїв і традицій свого народу та культур народів 
світу; допомагають виробити естетичний смак.  

Геометричне моделювання – це конструювання об’ємних та напівоб’ємних 
форм із паперу шляхом його механічної обробки, а саме: складання, скручування, 
згинання, вирізування, прорізування, гофрування, зминання, склеювання, 
сплітання тощо.  

Навчальна програма укладена на основі узагальнення авторського досвіду 
роботи з дітьми та з урахуванням передового досвіду провідних фахівців України в 
галузі науково-технічної творчості, зокрема початкового технічного моделювання. 

Навчальна програма реалізується у гуртках, студіях, творчих об’єднаннях 
закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму (профіль: початкове 
технічне моделювання) та спрямована на вихованців віком 8-14 років.  

Метою програми є формування базових компетентностей особистості 
засобами геометричного моделювання. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 
пізнавальної, яка передбачає ознайомлення з різноманіттям технік 



обробки паперу, найпростішими технологічними процесами, графічною 
грамотністю; оволодіння поняттями, знаннями з моделювання та 
конструювання з паперу; 

практичної, яка передбачає формування елементарних техніко-технологічних 
умінь та навичок роботи з папером, графічної грамотності, роботи з матеріалами та 
інструментами, виготовлення моделей і художніх виробів у різних техніках обробки 
паперу; 

творчої, яка спрямована на набуття досвіду власної творчої діяльності з 
геометричного моделювання, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти 
творчу ініціативу; формування вмінь самостійного виготовлення різноманітних 
моделей і художніх виробів у різних техніках обробки паперу; розвиток 
конструкторських, винахідницьких, творчих здібностей, системного, 
просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; 

соціальної, яка спрямована на розвиток трудової культури, досягнення 
високого рівня освіченості і вихованості; формування кращих особистісних рис 
(відповідальність, чесність, працелюбство, самостійність тощо), ціннісного 
ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; формування 
громадянської поведінки, патріотизму, любові до України. 

В основу програми покладені принципи: від простого до складного, 
науковості, доступності; єдності навчання й виховання. 

Виходячи з рівня знань, необхідних для досконалого засвоєння навичок 
роботи з необхідними інструментами й матеріалами, програма передбачає два 
рівні навчання: 

початковий (1 рік навчання) – 144 год. (4 год./тиждень);  
основний (2 роки навчання): 1-й рік – 216 год. (6 год./тиждень), 
                                                 2-й рік – 324 год. (9 год./тиждень).  
Кількісний склад навчальної групи – 10-15 вихованців. 
Основними напрямами роботи є виготовлення моделей і художніх виробів у 

техніках моделювання за готовими розгортками та схемами: оригамі, 
паперопластики, квілінга, скрапбукінга, гофрування, печворка та похідних від них 
техніках. При застосуванні цих технік необхідно ознайомитись на практиці з 
основними геометричними поняттями, не лише вміти читати схеми робіт різної 
складності, а й при необхідності замалювати послідовність складання власного 
твору. Ці навички можна розглядати як пропедевтику до вивчення креслення. 

Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається 
перевага. Теми подано в порядку зростання складності матеріалу. Окремі теми 
повторюються на різних рівнях навчання залежно від ступеня складності 
навчального матеріалу. 

На перших заняттях слід приділити значну увагу оволодінню навичками 
складання паперу, охайності під час вирізування контурів, ознайомленню з 
папером різних видів та його властивостями. 

Повторення раніше вивченого матеріалу дасть можливість глибше засвоїти 
програму, стимулювати розвиток пам’яті, а дітям, які щойно прийшли – швидше 
адаптуватися до роботи. 

Для отримання належного результату та досягнення поставленої мети 



педагогу доцільно застосовувати різноманітні форми та методи, що можна 
варіювати залежно від рівня навчання: бесіда, розповідь-пояснення, дискусія, 
інструктаж; пробні вправи, тренувальні вправи, індивідуальні та творчі 
завдання; виконання за зразком під керівництвом педагога; демонстрація 
наочного навчання; порівняльний аналіз, моделювання кінцевого очікуваного 
результату, колективної творчої діяльності, пізнавальні конкурси, ігри тощо. 

Для оцінки рівня знань і роботи вихованця передбачено такі формами 
контролю: опитування, захист творчої роботи, виконання контрольних вправ, 
участь у конкурсах, виставках, змаганнях.  

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 
здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 
професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 
роботи проводиться індивідуальна робота з учнями при підготовці до змагань, 
виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та 
індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, 
віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 
програми певні зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 
програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 
завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 
 

Початковий рівень 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 1 2 

2. Найпоширеніші сучасні техніки обробки 
паперу  2 2 4 

3. Паперова аплікація 2 8 10 
4. Паперопластика 2 16 18 
5. Витинанка  2 14 16 
6. Квілінг 2 16 18 
7. Новорічні та різдвяні фантазії 2 12 14 
8. Оригамі 2 12 14 
9. Моделі оригамі на основі базових форм - 24 24 
10. Найпростіші кусудами з шести модулів  2 14 16 
11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки - 6 6 
12. Підсумок 2 - 2 

Разом: 19 125 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки в 



колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. 

Історія винаходу та поширення паперу. Пластичні якості паперу та головні 
способи його формування. Папір як художній та конструктивний матеріал. 
Інструменти, матеріали та обладнання для обробки паперу. 

Практична частина. Оволодіння прийомами роботи з папером. 
Дослідження властивостей паперу: виконання вправ з освоєння різних способів 
деформування паперу (згинання, гофрування, зминання, скручування, 
прорізання тощо).  

 
2. Найпоширеніші сучасні техніки обробки паперу (4 год.)  
Теоретична частина. Мистецтво оригамі, паперопластики, витинанки, 

аплікації, пап’є-маше, колажу з паперу, паперової мозаїки, квілінгу, декупаж. 
Презентація робіт, виготовлених вихованцями минулих років.  

Орнамент: суть поняття та різновиди. Значення орнаменту в декоративно-
ужитковому мистецтві. Орнаментальні сюжети та пластичні комбінації. Ритмічна 
побудова елементів орнаменту. Поняття стилізації. 

Практична частина. Аналіз прикладів орнаментальних композицій. 
Побудова декоративного мотиву з рослинних елементів. Створення 
декоративних елементів з смужки. Побудова орнаменту, симетричне 
розташування декоративних елементів. Створення композиції з рослинних та 
геометричних елементів. Декоративна розетка. 

 
3. Паперова аплікація (10 год.) 
Теоретична частина. Аплікація – головний вид роботи з папером. Види 

аплікації. Поєднання різних видів аплікації за змістом. Використання 
властивостей, кольору та фактури паперу. Роботи майстрів декоративно-
ужиткового мистецтва.  

Практична частина. Оволодіння прийомами виготовлення паперової 
аплікації. Виготовлення предметно-декоративних (будинок, грибок, кораблик, 
закладка, візерунок), силуетних (птахи, риби, тварини) та сюжетно-тематичних 
(казки, байки, пейзажі) аплікацій. 

 
4. Паперопластика (18 год.) 
Теоретична частина. Поняття паперопластики. Види паперопластики та 

їх характеристика. Паперопластика в оформленні інтер’єру. 
Практична частина. Виготовлення рельєфних абстрактних композицій 

та абстрактних просторових виробів на основі об’ємних геометричних форм 
(куба, конуса, циліндра).  

 
5. Витинанка (16 год.)  
Теоретична частина. Витинанка: суть поняття; історія витинанки в 

Україні, типологія витинанок. Українські майстри витинанки. Техніки та 
способи витинання, правила складання витинанок. Композиція у витинанні. 

Практична частина. Оволодіння прийомами виготовлення витинанок. 



Виготовлення серветок, гірлянд, масок, орнаментів, зірочок, сніжинок; 
декоративного рушника та скатертини (імітація вишивки). Оздоблювання 
писанок витинанками. Створення декоративної орнаментної композиції (за 
власним задумом).  

 
6. Квілінг (18 год.)  
Теоретична частина. Квілінг: суть поняття, історія. Основні та допоміжні 

інструменти; папір для квілінгу. Техніка квілінгу. Основні базові форми 
квілінгу: «вільна спіраль», «туга спіраль», «крапля», «око», «квадрат», «ромб», 
«трикутник», «стріла», «ріжки», «півмісяць», «сердечко», «завиток», 
«ексцентрик». Поняття колірної варіативності. 

Практична частина. Перегляд фото- та відеоматеріалів із виготовлення 
простих плоских виробів у техніці квілінгу (сонце, квіти, звірята, листочки, 
плоскі дерева, ялинкові прикраси, сніжинки тощо). Вправи з оволодіння 
технікою квілінгу та виготовлення основних базових форм квілінгу. 
Виготовлення вітальних листівок до Дня вчителя, новорічних листівок тощо. 
Виготовлення найпростіших сувенірів на магнітах, сувенірів-брелків: яблуко, 
виноградне гроно, метелик, жук тощо. Створення композицій з плоских 
моделей: осінній листок, дерево, пейзаж, новорічна ялинка, пташка, жар-птиця 
тощо. 

 
7. Новорічні та різдвяні фантазії (14 год.) 
Теоретична частина. Новорічні та різдвяні свята. Галерея ялинкових 

прикрас.  
Практична частина. Виготовлення плоских та об’ємних ялинок та 

ялинкових прикрас: зірочок, напівпрозорих зірочок, сніжинок, кульок, 
бурульок; різдвяних зірочок й ангелів; виробів за власним задумом з 
поєднанням технік аплікації та витинанки. 

 
8. Оригамі (14 год.) 
Теоретична частина. Мистецтво оригамі, його історія та розвиток. 

Умовні позначення і прийоми складання оригамі. Поняття базових форм: 
«трикутник», «повітряний змій», «двері», «млинець», «подвійний квадрат», 
«подвійний трикутник».  

Практична частина. Виготовлення виробів на кожну базову форму (від 
3 до 10). Проведення конкурсу на краще знання базових форм і виготовлення 
виробів із них. иконання плоских та об’ємних композицій за мотивами 
українських народних казок, загадок і прислів’їв з використанням основних 
базових форм оригамі (за власним вибором). 

 
9. Моделі оригамі на основі базових форм (24 год.) 
Практична частина. Виготовлення виробів (від 3 до 10) на кожну 

базову форму: «катамаран», «риба», «птиця», «жаба». Конкурс на краще знання 
базових форм і відомих виробів із них. Виготовлення виробів із квадратного 
аркуша паперу: тварини (голуб, заєць, мишка, лисичка, жабка тощо); шапочки-



оригамі (2 варіанти); літаки (5 варіантів); кораблики (3 варіанти); квіти та 
листочки (8 варіантів); вази (3 варіанти). Виготовлення сувенірів до Свята 
весни, Свята осені, Дня матері, Великодніх свят тощо.  

 
10. Найпростіші кусудами з шести модулів (16 год.) 
Теоретична частина. Поняття кусудам, історія розвитку. Класичні 

кусудами. Кусудами в оформленні інтер’єру та подарунку. 
Практична частина. Виготовлення класичної кусудами із шести модулів 

на основі базової форми «катамаран». Створення власних модулів для 
виготовлення кусудами на основі «катамарану». Виготовлення кусудам: 
«Класична», «Вухаста», «Кусудама Горбачова», «Карнавальна» тощо. 
Кусудами з шести модулів на основі інших базових форм: кусудами «Шість 
віконець», «Шишка кипариса», «Арлекін» тощо. 

 
11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (6 год.) 
Практична частина. Відвідування тематичних та художніх виставок. 

Участь у творчих конкурсах. Творчі зустрічі з художниками та народними 
майстрами. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців. 

 
12. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків.  
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
− правила безпеки життєдіяльності при роботі з папером та 
інструментами; 
− історію винайдення паперу та його властивості; 
− найпоширеніші традиційні вироби з паперу в Україні; 
− види витинанок (симетричні та асиметричні, одноколірні та 
багатоколірні, прості та зворотні; геометричні, зоо- та антропоморфні, 
сюжетні та несюжетні тощо);  
− види аплікацій (аплікації з різних матеріалів); 
− поняття паперопластики, прийоми деформування паперу; 
− прийоми гофрування паперу; 
− міжнародні умовні позначення, базові форми та прийоми складання в 
техніці оригамі: «трикутник», «повітряний змій», «двері», «млинець», 
«подвійний квадрат», «подвійний трикутник»; 
− основні базові форми в техніці квілінгу: «вільна спіраль», «туга 
спіраль», «крапля», «око», «квадрат», «ромб», «трикутник», «стріла», 
«ріжки», «півмісяць», «сердечко», «завиток», «ексцентрик»; 
− про кусудаму як елемент традиційного японського мистецтва. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 



− застосовувати відповідні прийоми та техніки під час виготовлення 
виробів із паперу; 
− читати креслення, схеми й виконувати за ними вироби різного ступеня 
складності;  
− креслення простих схем виробів; 
− виготовляти шаблони й трафарети; різноманітні витинанки; аплікації; 
різноманітні кусудами та інші вироби оригамі на основі базових форм: 
«трикутник», «повітряний змій», «двері», «млинець», «подвійний квадрат», 
«подвійний трикутник», «риба», «птиця», «жаба»; різноманітні вироби на 
основі базових форм квілінга: «вільна спіраль», «туга спіраль», «крапля», 
«око», «квадрат», «ромб», «трикутник», «стріла», «ріжки», «півмісяць», 
«сердечко», «завиток», «ексцентрик» тощо. 

 
Вихованці мають набути досвід: 

- використання технологічних процесів обробки паперу (вирізання, 
складання паперу, склеювання деталей) при виготовленні виробів в техніці 
аплікації;  
- виготовлення виробів в техніках паперопластики, оригамі, витинанки, 
квілінгу; 
- читання креслень та схем і застосування їх у роботі; 
- виготовлення кусудам;  
- виготовлення простих сувенірів. 

 
Основний рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 1 2 
2. Плоскі та об’ємні геометричні фігури 2 16 18 

3. Моделювання з гофропаперу і 
гофрокартону 2 12 14 

4. Плетіння з паперу 2 10 12 
5. Квілінг  2 28 30 
6. Паперопластика. Складання конвертів  2 16 18 
7. Оригамі 2 16 18 
8. Найпростіші об’ємні модульні конструкції 2 10 12 
9. Ялинка оригамі - 18 18 
10. Кусудами з різною кількістю модулів 2 22 24 
11. Аплікації та мозаїки з оригамі 2 6 8 
12. Моделі в техніці гофрування 2 10 12 
13. Моделі в техніці печворк та айрісфолдінг 2 10 12 
14. Скрапбукінг 2 10 12 
15. Екскурсії, конкурси, свята, виставки - 5 5 



16. Підсумок  1 - 1 
Разом: 26 190 216 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності.  

Практична частина. Виготовлення виробу в техніці квілінгу та оригамі 
(за власним задумом). 

 
2. Плоскі та об’ємні геометричні фігури (18 год.) 
Теоретична частина. Поняття плоских та об’ємних геометричних фігур. 

Плоскі геометричні фігури в головоломках та тестах. Танграм. Принцип 
складання фігур танграму. Головоломки з сірникової коробки.  

Практична частина. Виготовлення об’ємних геометричних фігур за 
готовими розгортками (тетраедр, куб, прямий та косий паралелепіпед, піраміда 
чотирьохгранна, усічена піраміда чотирьохгранна, призма шестигранна тощо). 
Складання фігур танграму. 

 
3. Моделювання з гофропаперу і гофрокартону (14 год.) 
Теоретична частина. Гофрований папір: суть поняття, види, 

застосування, особливості та переваги. Гофрований картон: особливості 
застосування, види, маркування. 

Практична частина. Перегляд відео- та фотоматеріалів з виготовлення 
виробів з гофропаперу та гофрокартону. Дослідження властивостей 
гофропаперу та вивчення прийомів роботи з ним. Виготовлення виробів із 
гофропаперу: квіти, дерева, пташки тощо (за зразками й схемами). Вивчення 
різнотипних трубочок з гофропаперу. Моделювання фігур: «Пень», «Тигр», 
«Торт». Виготовлення виробів з гофрокартону: «Автомобіль», «Танк», «Церква» 
тощо. Виготовлення виробів за власним задумом.  

 
4. Плетіння з паперу (12 год.) 
Теоретична частина. Плетіння з паперу: історія виникнення. Підбір 

паперу. Методи плетіння виробів з паперу. Інструменти, матеріали та 
обладнання для плетіння. Підготовка трубочок та формування смужок. 

Практична частина. Тренувальні вправи з оволодіння технікою 
плетіння з паперу. Виготовлення плетених моделей із паперу: закладки до 
книжок, листочки, зірочки, сердечка; об’ємних моделей: «Рибка», «Пташка» 
тощо. 

 
5. Квілінг (30 год.) 
Теоретична частина. Європейський квілінг: простий, філігранний, 

петельний, об’ємний. 



Практична частина. Виготовлення листівок, прикрас у техніці квілінгу: 
паперова біжутерія; прості об’ємні моделі: ляльки, архітектура, предмети 
побуту; звірята: півень, жираф, черепаха, курча, кіт, жаба, свиня. Створення 
композицій з об’ємних та плоских моделей. 

 
6. Паперопластика. Складання конвертів (18 год.)  
Теоретична частина. Конверт: суть поняття, історія виникнення. 

Стандартні розміри поштових конвертів. Види конвертів та способи їх 
заклеювання. Галерея конвертів України. 

Практична частина. Складання конвертів на основі простих 
геометричних форм (квадрата, прямокутника). Оздоблення конвертів. 
Виготовлення конвертів за зразком авторських робіт О. Сухаревської. 
Виготовлення святкових конвертів за власним задумом. 

 
7. Оригамі (18 год.) 
Теоретична частина. Традиційне (класичне) і нетрадиційне оригамі. 

Кірікомі оригамі. Оригамі з аркушів паперу, відмінних від квадрата. Оригамі із 
використанням клею. Динамічні оригамі. 

Практична частина. Ознайомлення зі схемами з виготовлення моделей 
оригамі та умовними позначеннями на них. Виготовлення кірікомі оригамі: 
«Метелик», «Коник», «Креветка». Оригамі з прямокутного аркуша паперу: 
«Гаманець», «Хлопавка». Виготовлення моделей: пташки, квіти, кубики, 
зірочки. Створення сюжетних композицій. Виготовлення динамічних моделей: 
жабки, метелики, собачки, котики, «Ворона, яка каркає», «Журавлик, який 
махає крилами», феєрверки тощо. Виготовлення популярних моделей (за 
матеріалами мережі Інтернет): листівка із журавликами, моделі «Серце, що 
б’ється», «Серце з кишенькою», модель серця «Любов не вмирає». Виготовлення 
святкових «валентинок» за власним задумом. «Оригамі на письмовому столі»: 
виготовлення рамочки, підставки тощо. 

 
8. Найпростіші об’ємні модульні конструкції (12 год.) 
Теоретична частина. Поняття модульного оригамі. Плоскі модулі різної 

конструкції. Класичний модуль та авторські модулі в конструюванні об’ємних 
моделей. 

Практична частина. Виготовлення конструкцій з окремих модулів: 
тетраедр, гексаедр, октаедр, ікосаедр та додекаедр (за власним вибором). 
Дизайн граней. Головоломки з підбором кольорів на гранях. 

 
9. Ялинка оригамі (18 год.) 
Практична частина. Виготовлення ялинкових гілок та ялинки в 

техніці модульного оригамі; атрибутів новорічного свята: сніговик, 
сніжинки, зірочки, дзвіночки, бурульки; прикрас на ялинку та для інтер’єру. 
Конкурс на кращу тематичну роботу. 

 
10. Кусудами з різною кількістю модулів (24 год.) 



Теоретична частина. Кусудама як елемент японського мистецтва та 
культури. Кусудами для оформлення інтер’єру та «в подарунок». 

Практична частина. Виготовлення кусудами із шести та більше 
модулів: «Камелія», «Людмила», «Стиковка в космосі», «Айстра», «Казе», 
«Казе із вставками» тощо. Створення конструкцій за власним задумом. 

 
11. Аплікації та мозаїка з оригамі (8 год.) 
Теоретична частина. Поняття та види об’ємної аплікації. Аплікації з 

фігурок та модулів оригамі. Мозаїка з паперу як вид декоративно-ужиткового 
мистецтва. Інструменти та матеріали, послідовність виконання творчої роботи. 

Практична частина. Створення декоративних композицій: ваза з 
квітами, виноград, натюрморт із фруктами, бузок тощо.  Виготовлення мозаїки 
до тематичних свят. 

 
12. Моделі в техніці гофрування (12 год.) 
Теоретична частина. Гофрування паперу за допомогою «долинок» і 

«гірок». Роботи Ольги Сухаревської. Елементи гофрування в одязі.  
Практична частина. Виготовлення найпростіших виробів, виконаних у 

техніці гофрування: квіти, листочки, метелики, рибки, пташки, закладки, 
ліхтарики. Виготовлення книг та створення моделей (капелюшок, віяло, комірець, 
спідничка) в техніці гофрування. Створення головних уборів, карнавальних масок 
та аксесуарів поєднанням технік гофрування. Презентація виробів під час 
театралізованого (святкового) дійства. 

 
13. Моделі в техніці печворк та айрісфолдінг (12 год.) 
Теоретична частина. Поняття печворку, історія розвитку. Айрісфолдінг 

як різновид техніки печворк.  
Практична частина. Виготовлення моделей великодніх писанок, 

конвертів, подарункових пакетів у техніках печворк та айрісфолдінг. 
Виготовлення листівок із поєднанням технік: печворк та айрісфолдінг, 
аплікації, оригамі, гофрування тощо. Виготовлення моделей за зразком та/або 
власним задумом. 

 
14. Скрапбукінг (12 год.) 
Теоретична частина. Поняття скрапбукінгу, історія та сучасність 

мистецтва. Кардмейкінг: історія, матеріали для кардмейкінгу. Стилі в 
кардмейкінгу. 

Практична частина. Перегляд відео уроку з виготовлення виробів у 
техніці скрапбукінга. Виготовлення шаблонів для скрапбукінга (сніжинки, 
колечка, сердечка, пружинки, стрічки тощо) із застосуванням фігурних 
діроколів. Виготовлення листівок, коробочок, фотоальбомів, подарункових 
пакетів у техніці скрапбукінгу і кардме́йкінгу.  

 
15. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (5 год.) 
Практична частина. Відвідування тематичних та художніх виставок. 



Участь у творчих конкурсах. Творчі зустрічі з художниками та народними 
майстрами. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців. 

 
16. Підсумок (1 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків.  

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати і розуміти: 
− правила безпеки життєдіяльності під час роботи з папером та 
інструментами; 
− принцип складання фігур танграму; 
− властивості гофропаперу, особливості прийомів роботи з ним; 
− про плетіння з паперу як вид декоративно-прикладного мистецтва; 
− види європейського квілінга: простий, філігранний, петельний, 
об’ємний; 
− про традиційне, нетрадиційне та авторське оригамі; 
− про модульне оригамі; 
− основні прийоми конструювання при створенні нових виробів із паперу 
(просторове моделювання за розгортками, оригамі, печворк, айрісфолдінг, 
квілінг, скрапбукінг, гофрування тощо). 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
− різні прийоми та техніки під час виготовлення виробів із паперу; 
− вирішувати головоломоки з сірниками;  
− виготовляти вироби із гофропаперу та гофрокартону за зразками й 
схемами; плетені моделі з паперу; листівки, прикраси та паперову біжутерію 
в техніці квілінгу; елементи оформлення помешкань для новорічного 
свята; кусудами із шести та більше модулів: «Камелія», «Стиковка в 
космосі», «Айстра», «Казе», «Казе із вставками» тощо; моделі в техніці 
печворк та скрапбукінг; 
− складати конверти, листи, листівки, «валентинки»; 
− гофрувати папір та виготовляти з нього різні вироби. 

 
Вихованці мають бути досвід: 

- читання креслень та схем і застосування їх у роботі;  
- виготовлення прикрас на ялинку та для інтер’єру в різних техніках 
обробки паперу;  
- виготовлення плетених моделей із паперу;  
- виготовлення листівок, прикрас та паперової біжутерії в техніці квілінгу; 
складання конвертів, листів, листівок, валентинок;  
- виготовлення елементів оформлення помешкань для новорічного свята; 
виготовлення кусудам із шести та більше модулів;  
- виготовлення моделей у техніках печворк та скрапбукінг;  



- економного витрачання матеріалів й бережливого ставлення до 
інструментів та обладнання лабораторії. 

 
Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 1 2 
2. Об’ємні геометричні тіла. Тіла Платона 2 18 20 
3. Оптичні ілюзії. «Неможливі» фігури 2 4 6 

4. Геометрія в дизайні інтер’єру та святкового 
столу 2 4 6 

5. Моделювання з гофропаперу і гофрокартону 2 16 18 
6. Квілінг 2 36 38 
7. Декупаж 2 20 22 
8. Схеми та патерни 2 20 22 

9. Моделі складних кусудам з великою 
кількістю модулів - 36 36 

10. Складні об’ємні модульні конструкції 2 30 32 
11. Моделювання виробів у техніці гофрування - 18 18 

12. Моделювання виробів у техніці печворк та 
айрісфолдінг - 24 24 

13. Фрактал. Об’ємні паперові конструкції з 
рухомими частинами 2 8 10 

14. Скрапбукінг - 18 18 
15. Зірчасті модульні багатогранники 2 12 14 
16. Кірігамі і «тунелі» 2 18 20 
17. Екскурсії, конкурси, свята, виставки - 16 16 
18. Підсумок - 2 2 

Разом: 23 301 324 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності.  

Практична частина. Виготовлення колективного панно «Літо».  
 
2. Об’ємні геометричні тіла. Тіла Платона (20 год.) 
Теоретична частина. Поняття об’ємних геометричних тіл. Тіла Платона. 

Властивості об’ємних тіл. 



Практична частина. Особливості моделювання та виготовлення 
об’ємних геометричних тіл: за готовими розгортками (циліндр, конус, усічений 
конус, октаедр, додекаедр, ікосаедр тощо). 

 
3. Оптичні ілюзії. «Неможливі» фігури (6 год.) 
Теоретична частина. Поняття ілюзії. Оптичні ілюзії художника Віктора 

Вазарелі. Поняття «неможливих» фігур.  
Практична частина. Створення фігур з оптичними ілюзіями. 

Моделювання «неможливих» фігур за готовими розгортками. 
 
4. Геометрія в дизайні інтер’єру та святкового столу (6 год.) 
Теоретична частина. Оформлення інтер’єру приміщень. Дизайн 

святкового столу. Сервірування столу, столові серветки. 
Практична частина. Створення елементів сервірування – виробів із 

столових серветок: «Кораблик», «Троянда», «Лебідь» тощо. 
 
5. Моделювання з гофропаперу і гофрокартону (18 год.) 
Теоретична частина. Квіти, їх різноманітність та будова. 
Практична частина. Виготовлення квітів на основі цукерок із 

гофропаперу за зразками та схемами. Виготовлення квіткових композицій за 
зразком (букетів, у кошиках, вазах тощо). Моделювання за власним задумом. 

 
6. Квілінг (38 год.) 
Теоретична частина. Складні ажурні конструкції в техніці квілінгу. 
Практична частина. Виготовлення в техніці квілінгу: листівок, прикрас; 

паперової біжутерії; панно та складних об’ємних моделей (дерева, писанки, 
об’ємні квіти тощо). Відтворення природних рослинних форм. Пейзажні 
композиції: «Пори року», «Павичі». Моделювання головних уборів у техніці 
квілінгу. 

 
7. Декупаж (22 год.) 
Теоретична частина. Поняття декупажу. Матеріали та інструменти для 

декупажу. Прийоми вирізування фрагментів декору із тонкого паперу та їх 
наклеювання на поверхню, що декорується. Прийоми декорування плоских та 
об’ємних предметів. 

Практична частина. Виготовлення сувенірів в техніці декупаж з 
використанням фігурних (силуетних) заготовок з ДВП. Виготовлення плоских 
моделей «Сова», «Серце», «Чайник», «Будинок», «Черепаха», «Кіт», «Кухонна 
дошка» тощо. Виготовлення плоских виробів за власним задумом. Декорування 
об'ємної поверхні підставки для олівців, вазона для квітів, настінної тарілки, рамки 
для фото, скриньки, пеналу, кухонного підносу тощо. 

 
8. Схеми та патерни (22 год.) 
Теоретична частина. Поняття патерни. Схеми та умовні позначення. 
Практична частина. Виготовлення складних моделей просторового 



оригамі: бик, троянда. Створення сюжетних композицій. Виготовлення 
новорічних сувенірів та ялинкових прикрас на основі вивчених технік: зірочки, 
моделі гофре, бурульки, кульки тощо. Дизайн новорічних сувенірів та упаковки 
високого рівня складності.  

 
9. Моделі складних кусудам з великою кількістю модулів (36 год.) 
Практична частина. Виготовлення кусудам з великою кількістю 

модулів: «Зірка», «Суперкуля», «Квіткова», «Куля, що розпускається». 
Виготовлення моделей на основі кусудами «Електра». Створення моделей за 
власним задумом. 

 
10. Складні об’ємні модульні конструкції (32 год.) 
Теоретична частина. Класичний модуль та авторські модулі в 

конструюванні об’ємних моделей.  
Практична частина. Презентація фотоматеріалів – зразків об’ємних 

модульних конструкцій. Виготовлення з окремих модулів квітів, писанок, 
пташок, звірів, кошиків, ваз (за вибором).  

 
11. Моделювання виробів у техніці гофрування (18 год.) 
Практична частина. Виготовлення виробів: павич, вази для квітів, 

парасольки, віяла, прикраси інтер’єру, кусудами «Гофре» та кусудами з 
гофрованими листочками. Створення елементів костюму з паперу з 
використанням раніше вивчених технік: капелюшок, віяло, комірець, спідничка в 
техніці гофрування, сукня, камізелька, костюм казкового персонажа, карнавальний 
костюм тощо. Представлення костюмів під час театралізованого (святкового) 
дійства або дефіле. 

 
12. Моделювання виробів у техніці печворк та айрісфолдінг (24 год.) 
Практична частина. Виготовлення листівок, конвертів, подарункових 

пакетів у техніці печворк та айрісфолдінг за зразком та/або власним задумом; 
моделі «Ялинка», «Сніговик», «Свіча», «Олень» тощо. 

 
13. Фрактал. Об’ємні паперові конструкції з рухомими частинами 

(10 год.) 
Теоретична частина. Поняття фракталу. Аналоги фракталів у природі. 

Куби-нескінченності з паперу. Куб інфініті з паперу. Кусудами-головоломки. 
Кусудами-пазли.  Об’ємні паперові конструкції з рухомими елементами та 
частинами. Авторські роботи Haruki Nakamura. 

Практична частина. Оволодіння прийомами виготовлення моделей 
фракталу та способами їх з’єднання. Виготовлення моделей у техніці 
фрактал.  

 
14. Скрапбукінг (18 год.)  
Практична частина. Виготовлення листівок, коробочок, фотоальбомів, 

подарункових пакетів у техніці скрапбукінгу і кардмейкінгу, та поєднанням 



різних технік в одній роботі. 
 
15. Зірчасті модульні багатогранники (14 год.) 
Теоретична частина. Поняття зірчастих модульних багатогранників.  
Практична частина. Виготовлення зірчастих модульних багатогранників.  
 
16. Кірігамі і «тунелі» (20 год.) 
Теоретична частина. Поняття кірігамі. Прийоми роботи з канцелярським 

ножем. 3-D листівки, листівки до свят в техніці кірігамі. Поняття об’ємної 
конструкції «Тунель». Принципи виготовлення та з’єднання шарів конструкції 
в корпусі. 

Практична частина. Виготовлення складних 3-D листівок в техніці 
кірігамі. Виготовлення моделей архітектури, простих геометричних фігур, 
квіткових, зооморфних, антропоморфних мотивів у 3-D листівках. 
Виготовлення об’ємних конструкцій «Тунелі». Виготовлення тематичних робіт 
«Зима», «Пори року», «Квіти», «Місто» тощо. 

 
17. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (16 год.) 
Практична частина. Відвідування тематичних та художніх виставок. 

Участь у творчих конкурсах. Творчі зустрічі з художниками та народними 
майстрами. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців. 

 
18. Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Підбиття підсумків.  
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ  
 
Вихованці мають знати і розуміти: 
− правила безпеки життєдіяльності при роботі з папером та інструментами; 
− основні напрями конструювання при створенні нових виробів із паперу 
(просторове моделювання за розгортками, оригамі, кірігамі, печворк, 
квілінг, скрапбукінг, гофрування, моделювання фракталів тощо); 
− правила святкового оформлення приміщення, виставки і сервірування 
столу власноруч виготовленими виробами; 
− властивості правильних багатогранників (Платонові тіла); 
− елементи кольорознавства та композиції. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 

- різні прийоми та техніки під час виготовлення виробів із паперу; 
- читати креслення, схеми й виконувати за ними вироби різних ступенів 
складності, креслення простих схем виробів; 
- виготовляти моделі складних кусудам із великою кількістю модулів; 
- виготовляти складні об’ємні модульні конструкції; 
- будувати моделі правильних опуклих багатогранників та інших фігур за 



їхніми розгортками; 
- конструювати вироби із паперу з використанням та поєднанням усіх 
вивчених технік (просторове моделювання за розгортками, оригамі, 
кірігамі, печворк, квілінг, скрапбукінг, гофрування, моделювання 
фракталів тощо); 
- виготовляти вітальні листівки до свят; 
- виготовляти об’ємні конструкції «тунелі»; 
- знаходити оптимальну декоративну форму та будову своїх виробів; 
- підбирати кольори під час оздоблення виробів. 

 
Вихованці мають набути досвіду: 

- застосування різних видів мистецтва та технік обробки паперу; 
- читання креслень та схем високого рівня складності; 
- оформлення виставки;  
- сервірування столу власноруч виготовленими виробами;  
- роботи в колективі; 
- економного витрачання матеріалів й бережливого ставлення до 
інструментів та обладнання лабораторії.  

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№  Найменування обладнання Кількість, шт. 
1 Лінійка металева 30 мм 15 
2 Лінійка  15 
3 Косинець 15 
4 Ножиці 15 
5 Канцелярський ніж 15 
6 Циркуль учнівський 15 
7 Пінцет 15 
8 Транспортир 5 
9 Гумка 15 
10 Кулькові ручки 50 
11 Рамки для фото та картин 15 
12 Пензлик 15 
13 Пензлик для клею 15 
14 Скотч  15 
15 Дірокол  1 
16 Пуансони різних конфігурацій 10 

17 Фігурні ножиці 8 шт. з різними 
лезами 

18 Олівці кольорові 15 комплектів 
19 Олівці графічні 15 комплектів 
20 Дріт різного розміру 2 набори 
21 Намистини довільна 



кількість 
22 Фарби акварельні 15 наборів 
23 Гофрокартон 4 листи 
24 Картон кольоровий 50 наборів 
25 Фломастери 10 наборів 
26 Папір ксероксний білий та кольоровий  10000 аркушів 
27 Набір кольорового паперу 5000 аркушів 
28 Набори для квілінгу 20 комплектів 
29 Ватман А1 100 аркушів 
30 Папір для малювання формату А1 100 аркушів 
31 Папір для обгортки подарунків формату А2 200 аркушів 
32 Клей ПВА (250 г) 15 банок 
33 Набір кольорового гофрованого паперу 35 рулонів 
34 Двосторонній скотч 10 рулонів 

35 Стрічки довільна 
кількість 
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Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. 

Науково-технічний напрям. (Випуск 4) 

(Загальна редакція Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

«ПОЧАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» 

Початковий та основний рівні, 3 роки навчання 

 
(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 

 

Автори: С. О. Лихота, З. М. Степанишин;  

З. Л. Богдан, О. Г. Козирод 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Актуальність навчальної програми пов’язана з необхідністю залучення 

дітей до пізнання і розуміння світу техніки крізь призму технічної творчості, 

через досвід власної творчої діяльності, опанування системи початкових 

технічних та технологічних знань, умінь і навичок.  

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу покладена «Навчальна 

програма з початкового технічного моделювання», яка опублікована в збірнику 

«Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за 

ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1». 

Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих об’єднаннях 

закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму та спрямована на 

вихованців віком 6-11 років.  

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості засобами початкового технічного моделювання. 

Основними завданнями навчальної програми є набуття та формування 

таких компетентностей: 

пізнавальної, яка передбачає оволодіння початковими технічними і 

технологічними знаннями, елементарними уявленнями і поняттями, 

ознайомлення з найпростішими технологічними процесами, основами графічної 

грамоти, основами електротехніки, моделюванням, конструюванням і 

дизайном, алгоритмізацією пошуку інформації;  

практичної, яка спрямована на застосування отриманих знань у процесі 

виконання технологічних операцій з різноманітними матеріалами та 

інструментами, проектування, конструювання, моделювання, виготовлення 

іграшок, моделей машин і механізмів; 

творчої, яка спрямована на забезпечення розвитку мислення уяви і 

фантазії; самореалізації у процесі виконання завдань з моделювання та 

конструювання; формування інтересу до художньо-технічної творчості, 

виховання естетичного смаку; 
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соціальної, яка спрямована на розвиток трудової культури, досягнення 

високого рівня освіченості і вихованості; формування кращих особистісних рис 

(відповідальність, чесність, працелюбство, самостійність тощо), ціннісного 

ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; формування 

громадянської поведінки, патріотизму, любові до України. 

В основу програми покладені принципи: від простого до складного, 

науковості, доступності; єдності навчання й виховання. 

Навчальна програма передбачає три роки навчання:  

початковий рівень (2 роки навчання): 1-й рік – 144 год. (4 год./тиждень), 

                                                                2-й рік – 216 год. (6 год./тиждень); 

основний рівень (1 рік навчання) – 216 год. (6 год./тиждень).  

Навчальна програма побудована лінійним способом: матеріал 

викладається систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за 

висхідною лінією, при цьому новий навчальний матеріал викладається на 

основі вже вивченого й у тісному взаємозв’язку з ним. 

Під час організації освітньої діяльності створюються умови для 

диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, 

обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Структурою кожного заняття визначене поєднання теоретичного 

матеріалу і практичної роботи.  

Важлива роль надається графічній підготовці, вихованню мовної 

культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і 

вирішенню творчих завдань. 

Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання.  

Формування компетентностей досягається використанням особистісно-

зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного підходів, методик 

розвиваючого навчання, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних 

технологій, інновацій, різних форм (індивідуальної, парної, групової) роботи та 

методів навчання: навчально-пізнавального (розповідь, пояснення, бесіда, 

демонстрація, досліди та ін.), репродуктивного (відтворювальні), творчого та 

проблемно-пошукового (проблемне викладання матеріалу, дослідницькі, 

частково-пошукові) тощо.  

Застосовуються різноманітні засоби навчання: графічні (ескізи, технічні 

малюнки, схеми, технологічні картки, фото-, відео-інструкції), діючі моделі 

(машин, пристроїв, іграшок), макети, наочні посібники, матеріали інтернет-

видань, дидактичних ігор (настільно-друковані, словесні, сюжетно-рольові, 

ігри-змагання) та інші. 

Протягом першого року навчання вихованці навчаються працювати з 

найпростішим креслярським та вимірювальним інструментом, оволодівають 

початковими навичками технічного конструювання, за кресленнями та 

інструкціями виготовляють вироби з різних матеріалів, вчаться працювати у 

творчих групах.  

Програма другого року навчання передбачає поглиблення теоретичних 

знань про історію розвитку техніки, технологічні процеси в побуті та на 

виробництві, а також самостійну працю над створенням моделей середньої 
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складності з паперу та картону, рухомих іграшок за розгортками PaperCraft 

(паперкрафт), найпростіших літаючих і плаваючих моделей з різних матеріалів, 

вивчають основи електротехніки. Результатом проектно-технологічної 

діяльності учнів має бути спільно виготовлений виріб. Вагома увага 

приділяється участі гуртківців у виставках. 

Зміст роботи на основному рівні навчання орієнтований на практичне 

застосування знань з основ проектування, конструювання та дизайну, основ 

матеріалознавства, технологій самостійної роботи з інструментами та 

матеріалам. Вихованці виконують проекти зі створення (за власним задумом) та 

виготовлення моделей машин, механізмів, транспортної техніки, беруть участь 

у змаганнях та виставках.  

Перевірка й оцінювання навчальних досягнень вихованців здійснюється 

під час виконання ними практичних робіт, участі в змаганнях і підсумкових 

виставках. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 

програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 

програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 

завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 

Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Матеріали та інструменти 4 4 8 

3. Техніка та технології 6 18 24 

4. Елементи графічної грамоти 6 8 14 

5. Основні геометричні поняття 4 10 14 

6. Основи композиції та дизайну 2 4 6 

7. Конструювання з плоских деталей 4 10 14 

8. 
Конструювання з готових об’ємних 

форм 
2 18 20 

9. 
Конструювання за допомогою 

конструкторів 
2 8 10 

10. Виготовлення іграшок і сувенірів  2 16 18 

11. Екскурсії, конкурси, змагання, виставки 2 10 12 

12. Підсумок 2 - 2 

Разом: 38 106 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 



4 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності.  

 

2. Матеріали та інструменти (8 год.)  
Теоретична частина. Властивості та особливості використання 

матеріалів (папір, картон, тканина, клеї, пластилін, природні матеріали, 

фоаміран, штучні декоративні елементи тощо). Інструменти для обробки 

матеріалів (ножиці, ніж, шило, степлер, свердлик, голка, пензлі, фігурні 

діроколи тощо). Інструменти для креслення (циркуль, олівці, лінійка, косинець  

тощо).  

Папір та картон: виробництво, застосування, властивості. Правила та 

прийоми складання, згинання, гофрування, різання, склеювання паперу і 

картону.  

Правила безпеки під час роботи з колючими та ріжучими предметами. 

Практична частина. Дослідження властивостей паперу та картону різних 

видів: порівняння їх за товщиною, кольором, міцністю, щільністю тощо. 

Виготовлення виробів з використанням прийомів складання, згинання, 

гофрування (гаманець, сумочка тощо). Виготовлення виробів (за власним 

задумом).  

  

3. Техніка та технології (24 год.) 

Теоретична частина. Техніка та технології в історії людства. Поняття 

техніки, технології та технологічного процесу у технічному моделюванні.  

Шаблон, трафарет: способи та прийоми роботи з ними. Поняття 

раціонального використання матеріалів. Розмітка: суть, поняття, основні види. 

Оригамі. Основні базові форми «Подвійний квадрат», «Подвійний 

трикутник», «Млинець» тощо.  

Техніки «квілінг» та «аплікація». Базові форми квілінгу. Схеми для 

квілінгу, особливості роботи з ними. Класифікація аплікацій. Технологія 

виготовлення виробів в даних техніках.  

Практична частина. Виготовлення найпростіших гелікоптерів на сірнику 

та з гумомотором з використанням шаблонів. Декорування моделей та листівок 

із застосування трафаретів і шаблонів. Робота над колективним проектом (для 

закріплення основних прийомі розмітки): виготовлення шахової дошки, 

парасольки, поля для рулетки та інших ігор. Виготовлення іграшок за зразком 

та власним задумом. Виготовлення моделей оригамі на основі простих базових 

форм (літак, стріла, пароплав, човник, дзьоб птаха, лебідь, ґава тощо). 

Виготовлення виробів у техніці «квілінг» (брелоків, закладок, підвісок тощо). 

Робота над колективним проектом у техніці «аплікація» (з використанням 

виготовлених робіт). 

  

4. Елементи графічної грамоти (14 год.) 
Теоретична частина. Лінії (прямі, ламані, криві, вертикальні, 

горизонтальні, похилі) й відрізки. Лінії креслення, їх призначення. Правила 

користування креслярськими інструментами (олівець, лінійка, косинець). 

Вимірювання довжини за допомогою лінійки. 
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Технічний рисунок. Поняття розгортки. Умовні позначення лінії згину, 

лінії видимого контуру, лінії розрізу, місця нанесення клею.  

Поняття симетрії, симетричних фігур, осі симетрії. Симетричне 

вирізування. Витинанки. Основні прийоми виготовлення витинанок.  

Практична частина. Вправи на креслення та вимірювання довжини ліній 

на папері у клітинку (прямі, ламані, криві) й відрізки. Ознайомлення з 

розгортками поверхонь об’ємних геометричних фігур та умовними 

позначеннями на кресленнях. Виконання графічних завдань. Виготовлення 

моделей на основі розгортки коробочки (скринька, причіп, колиска, стіл тощо). 

Проведення дослідів із дзеркалом: визначення симетрії предметів, симетричних 

фігур. Вправи на симетричне вирізування. Виготовлення моделей із 

використанням симетричного вирізування (метелик, квіти, сніжинка, гойдалка, 

літачок). Виготовлення найпростіших витинанок.  

 

5. Основні геометричні поняття (14 год.) 
Теоретична частина. Поняття геометричних фігур: плоскі (прямокутник, 

квадрат, коло, півколо, сектор кола, трикутник) та об’ємні (куб, паралелепіпед 

(прямий та косий), циліндр, конус, куля, призма, зрізана призма). Геометричні 

форми у повсякденному житті.  

Поняття: контур і силует. Прийоми вирізування геометричних фігур. 

Розгортки найпростіших об’ємних геометричних фігур: прийоми побудови, 

вирізання, склеювання. Технологічна послідовність виготовлення моделей на 

основі простих геометричних тіл. Танграм.  

Практична частина. Робота з геометричним конструктором: складання з 

елементів конструктора силуетів технічних об’єктів (літак, вертоліт, ракета, 

пароплав, вантажні автомобілі, будинки). Складання фігур з конструктора 

«Танграм». Виготовлення аплікацій із геометричних фігур за зразком та 

власним задумом. Виготовлення найпростіших моделей за готовими 

розгортками.  

 

6. Основи композиції та дизайну (6 год.) 
Теоретична частина. Композиція: закони, принципи, засоби і прийоми. 

Види композиції. Поняття тематичної композиції. 

Дизайн як процес. Об’єкти та різновиди дизайну. Професія дизайнера. 

Практична робота. Робота у групах: складання тематичних композицій з 

визначеної кількості предметів (за вибором педагога), розробка дизайну та 

виконання ескізів виробів. 

 

7. Конструювання з плоских деталей (14 год.)  

Теоретична частина. Основні прийоми конструювання з плоских 

деталей. Види з’єднань плоских деталей: нероз’ємне, роз’ємне, рухоме. 

Способи нероз’ємного з’єднання плоских деталей. Роз’ємне з’єднання деталей 

за допомогою щілинного замка.  

Поняття рухомого з’єднання плоских деталей. Шарнірні з’єднання. Види 

з’єднувального матеріалу (м’який дріт, нитки, паперові заклепки, пластмасові 
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трубочки та ін.). Технологія виготовлення моделей із рухомими плоскими 

деталями.  

Поняття рівноваги. Прості механізми: клин, блок, похила площина, 

важіль. Передача руху за допомогою важелів. Важільний механізм. Мобіль. 

Практична частина. Вправи з конструювання різних видів з’єднань з 

плоских деталей. Виготовлення моделей із використанням щілинного замка 

(ракета, якір тощо); іграшок на нитковій тязі (ведмедик, цуцик, зайченя), 

нескладних іграшок із використанням важільного механізму (ведмідь, заєць, 

вовк, лисичка, акробат). Проведення дослідів із встановлення рівноваги. 

Виготовлення моделі терезів та мобілів. 

 

8. Конструювання з готових об’ємних форм (20 год.)  

Теоретична частина. Об’ємні геометричні форми (куб, куля, циліндр, 

конус, призма, паралелепіпед тощо): суть, поняття, прийоми конструювання з 

них. Оздоблення готових виробів. 

Практична частина. Виготовлення моделей з готових об’ємних форм 

(легкового та вантажного автомобіля, автобуса, літака, потягу, кораблика, 

меблів для лялькової кімнати, підставки для олівців, фігурок тварин і казкових 

героїв, будиночків тощо). Дизайн моделі за власним задумом. 

 

9. Конструювання за допомогою конструкторів (10 год.) 
Теоретична частина. Різновиди конструкторів, особливості 

використання та призначення. Монтажні інструменти та прийоми роботи з 

ними. Прийоми з’єднання деталей у конструкторах різних видів. Технологічна 

послідовність конструювання.  

Практична частина. Робота з конструкторами різних видів: складання 

моделей технічних об’єктів за інструкцією, рисунком, власним задумом (візок, 

терези, драбина, автомобіль, вежа, кораблик тощо). 

 

10. Виготовлення іграшок і сувенірів (18 год.) 
Теоретична частина. Сувеніри та іграшки з різних матеріалів (пластилін, 

папір, тканина, природний матеріал, штучні декоративні елементи): 

технологічні особливості та прийоми виготовлення. Способи з’єднання деталей. 

Художнє оформлення виробу.  

Практична частина. Виготовлення іграшок і сувенірів з різних 

матеріалів (за зразком та власним задумом).  

 

11. Екскурсії, конкурси, змагання, виставки (12 год.) 
Теоретична частина. Правила техніки безпеки. Культура поведінки.  

Практична частина. Підготовка моделей до конкурсів, змагань, 

виставок. Участь у конкурсах, виставках, змаганнях. Екскурсії.  

 

12. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- правила техніки безпеки та організації робочого місця;  

- властивості різних матеріалів (папір, картон, тканина, клеї, пластилін, 

природні матеріали, фоаміран, штучні декоративні елементи тощо) та 

особливості їх використання; 

- інструменти для обробки різних матеріалів (ножиці, ніж, шило, 

степлер, свердлик, голка, пензлі, фігурні діроколи тощо) та правила їх 

використання; 

- креслярські інструменти (циркуль, олівці, лінійка); 

- плоскі геометричні фігури (трикутник, квадрат, прямокутник, коло); 

- об’ємні геометричні фігури (куб, куля, циліндр, конус, призма, 

паралелепіпед); 

- основні лінії креслення; 

- умовні позначення на кресленнях; 

- прийоми і способи виготовлення сувенірів та іграшок з різних 

матеріалів;  

- особливості, способи та прийоми конструювання з плоских деталей, з 

готових об’ємних форм, на основі готових розгорток.  

 

Вихованці мають уміти і застосовувати: 

- креслити лінії (прямі, ламані, криві, вертикальні, горизонтальні, 

похилі);  

- будувати відрізок  та вимірювати його довжину за допомогою лінійки; 

- виконувати розмітку різних видів (на око, згинанням, за допомогою 

лінійки, шаблону, трафарету, кальки, копіювального паперу, на просвіт); 

- прийоми складання, згинання, гофрування; 

- трафарети і шаблони; 

- виготовляти найпростіші моделі за готовими розгортками; 

- виготовляти моделі оригамі на основі простих базових форм;  

- виготовляти моделі із використанням щілинного замка, важільного 

механізму, на нитковій тязі; 

- виготовляти моделі у техніках «квілінг» та «аплікація»; 

- виготовляти вироби з готових об’ємних форм;  

- складати  з деталей конструкторів моделі за інструкцією та власним 

задумом; 

- виготовляти іграшки і сувеніри із різних матеріалів за зразком та 

власним задумом. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- економного використання матеріалів, бережливого ставлення до 

інструментів та обладнання;  

- читання креслень та схем;   

- складання моделей технічних об’єктів з деталей конструкторів;   
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- виготовлення моделей за інструкцією та власним задумом;  

- виготовлення простих сувенірів;  

- роботи у творчих групах; 

- виконання тестів з графічними завданнями. 

 

Початковий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 1 2 

2. Матеріали, інструменти та обладнання  6 6 12 

3. 
Технічні та конструкторсько-

технологічні поняття 
6 6 12 

4. Основи графічної грамоти 4 12 16 

5. Геометричні тіла та фігури 4 14 18 

6. Конструювання архітектурних споруд  3 13 16 

7. 
Конструювання моделей транспортної 

техніки 
12 32 44 

8. Основи електротехніки 3 11 14 

9. Паперове 3D-моделювання (PaperCraft) 6 40 46 

10. Виготовлення іграшок і сувенірів 3 15 18 

11. 
Екскурсії, конкурси, змагання, свята, 

виставки 
- 16 16 

12. Підсумок 2 - 2 

 Разом: 50 166 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності.  

Практична частина. Демонстрація виробів гуртківців минулих років. 

Перегляд відеоматеріалів. 

 

2. Матеріали, інструменти та обладнання (12 год.)  
Теоретична частина. Властивості та призначення матеріалів (папір, 

картон, тканина, деревина, жерсть, фольга, дріт, пінопласт, листовий 

полістирол, пластилін, природні матеріали, деталі штучного декору тощо). 

Інструменти ручної праці (ніж канцелярський, молоток, обценьки, ножівка, 

лучкова пила, лобзик, напилок, шліфувальний папір, плоскогубці, круглогубці, 

ножиці по металу, дриль, гайковий ключ тощо). 

Обладнання (струбцина, ковадло, лещата, термопістолет, 
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електровипалювач, килимок для різання ножем тощо): призначення, 

застосування та прийоми роботи. Раціональне використання матеріалів. 

Способи нанесення (копіювання) малюнків на поверхню матеріалу.  

Фанера: властивості, застосування, технологія обробки. Інструменти та 

приладдя для роботи з фанерою. Прийоми випилювання лобзиком. Технологія 

з’єднання деталей із фанери. Правила техніки безпеки. 

Електровипалювач. Основні прийоми випалювання та декорування 

готових виробів.  

Практична частина. Вправи з оволодіння прийомами роботи з 

обладнанням (струбцина, ковадло, лещата, термопістолет, електровипалювач, 

килимок для різання ножем тощо). Вправи з випилювання та вирізання за 

зовнішнім (внутрішнім) контуром з різних матеріалів. Випилювання силуетів 

тварин, транспорту, споруд тощо. З’єднання деталей із фанери. Виготовлення 

виробів (за зразком та власним задумом).  

 

3. Технічні та конструкторсько-технологічні поняття (12 год.) 
Теоретична частина. Професії інженера-конструктора та інженера-

технолога.  

Основні етапи конструкторсько-технологічної діяльності.  

Природні та штучні матеріали для моделювання: деревина, шпон, плити 

ДВП, скло, оргскло, метал, пластик, гума, поліетилен, оракал тощо; вторинні 

матеріали. Проблема збереження довкілля. 

Практична частин. Перегляд відеофільмів з метою ознайомлення з 

професіями (склодув, слюсар, токар, монтажник, столяр тощо). Екскурсія на 

фабрику новорічних іграшок та/або до столярної/токарної майстерні. Досліди з 

визначення властивостей природних і штучних матеріалів для моделювання 

(фольга, шпон, пластик, пінопласт, метал тощо). Виготовлення моделей з 

вторинних матеріалів: «Друге життя пластиковій пляшці» (кораблик, вітряк, 

млин, свічник тощо).  

 

4. Основи графічної грамоти (16 год.) 
Теоретична частина. Поняття технічного рисунку, креслення, ескізу. 

Призначення та правила користування креслярськими інструментами та 

приладдям (лінійка, косинець, циркуль, транспортир, олівець, креслярська 

учнівська дошка тощо). Умовні позначення ліній: видимого контуру, 

невидимого контуру, розрізу, згину, осьової, розмірної. Паралельні та 

перпендикулярні лінії.  

Параметри круга та кола: радіус, діаметр. Умовні позначення діаметра і 

радіуса. Ділення кола на 2, 4, 6 і 12 частин. Прийоми розмітки деталей за 

допомогою циркуля.  

Види трикутників. Побудова трикутника.  

Поняття масштабу. Масштаб збільшення і зменшення. 

Практична частина. Виконання ескізу плоскої деталі. Виконання ескізу 

та побудова розгортки об’ємної геометричної фігури з умовними 

позначеннями. Вправи на визначення діаметра та центра кола, ділення кола на 
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2, 4, 6 і 12 частин. Виконання розмітки деталей за допомогою циркуля. 

Побудова трикутників різних видів. Вправи на збільшення та зменшення 

зображень плоских деталей різними способами. Виготовлення за ескізами та 

розгорнутими кресленнями нескладних моделей технічних об’єктів (будинок, 

автомобіль, пароплав та ін.).  

 

5. Геометричні тіла та фігури (18 год.) 

Теоретична частина. Геометричні тіла: піраміда (тригранна, 

чотиригранна, шестигранна), призма (тригранна, чотиригранна, шестигранна; 

зрізана), куб, куля, циліндр, конус. Елементи геометричних тіл (грань, ребро, 

вершина, основа, бокова поверхня). Геометричні фігури на геометричних тілах. 

Розгортки геометричних тіл та моделей: прийоми побудови, вирізання, 

склеювання. Способи та прийоми виготовлення моделей за розгортками. 

Поняття кусудами. Конструкції з 6 і більше модулів. Моделі оригамі на 

основі базових форм («Катамаран» та «Млинець»).  

Практична частина. Визначення та порівняння форми предметів та 

технічних об’єктів із формою геометричних тіл. Побудова розгортки 

геометричного тіла (за власним вибором). Виготовлення підставок для олівців 

на основі розгорток циліндрів і призм з основою різної форми (коло, трикутник, 

квадрат, шестикутник). Виготовлення нескладних моделей (за готовими 

розгортками та власним задумом). Виготовлення кусудам з 6 модулів на основі 

базової форми «Катамаран» та «Млинець» («Класична», «Серцева», «Шишка 

кипариса», «Кусудама Горбачова» тощо). 

 

6. Конструювання архітектурних споруд (16 год.)  
Теоретична частина. Поняття архітектурної споруди. Типи та види 

споруд. 

Властивості матеріалів для конструювання: сірники, дерев’яні палички, 

шпон, папір, картон тощо. 

Технологія поєднання різних матеріалів в одній моделі. Технологія 

виготовлення деталей: побудова розгортки, виготовлення шаблону, вирізання 

(викроювання) деталей, надання об’єму, оформлення (оздоблення). Макет.  

Практична частина. Демонстрування зразків споруд різних типів та 

видів. Конструювання архітектурної споруди за зразком: виготовлення каркасу, 

викроювання окремих деталей будівель (за шаблонами), надання об'єму моделі, 

оформлення (оздоблення). Виконання спільного проекту (макету) за вибором: 

«Місто», «Село», «Замок», «Фортеця» та ін. Демонстрування зразків готових 

виробів. 

 

7. Конструювання моделей транспортної техніки (44 год.) 

Теоретична частина. Види транспорту: наземний, водний, повітряний. 

Транспортна техніка (пасажирська, військова, будівельна, 

сільськогосподарська, космічна тощо). Призначення і будова. Поняття 

прямолінійного, криволінійного, поступального, обертального руху.  

Види моделей транспортної техніки: діючі (рухомі), настільні (стендові), 
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контурні (силуетні), напівоб’ємні, об’ємні; літаючі, плаваючі. Технологія 

виготовлення контурних, напівоб’ємних і об’ємних моделей. Технологія 

виготовлення найпростіших моделей транспортної техніки з об’ємних деталей.  

Історія повітроплавання, авіації та космонавтики. Обтічні форми в техніці 

та тваринному світі. Літальні апарати, важчі за повітря. Поняття підйомної 

сили. Поняття центру ваги моделі. Паперові літаючі моделі (літаюче крило, 

парашут, повітряний змій, планер, літак тощо). Планер, його основні частини 

(фюзеляж, крила, стабілізатор, кіль), порядок складання. Прийоми регулювання 

і запуску моделей. 

Реактивний рух. Ракета (корпус, головний обтікач, стабілізатори тощо). 

Конструкція та принцип роботи пневмопомпи. Правила запуску ракети за 

допомогою пневмопомпи. 

Історія мореплавства. Принципи плавучості та руху моделі. Будова 

найпростішого вітрильника (ніс, корма, борт, щогла, вітрило). 

Практична частина. Виготовлення моделей легкового та вантажного 

автомобілів, автокрана, потягу, трактора, екскаватора тощо, з використанням 

розгорток. Оздоблення моделей за власним задумом. Спостереження за 

падінням різноманітних предметів. Досліди зі встановлення центра ваги 

літаючої моделі. Виготовлення найпростіших літаючих моделей (повітряного 

змія, вертушки, бумерангу, парашута, літаючого крила, найпростіших моделей 

планерів, літаків). Регулювання і запуск моделей. Спостереження за 

реактивним рухом (дослід з повітряною кулькою). Виготовлення діючої моделі 

ракети з пластикової пляшки, з водяним реактивним двигуном. Оздоблення 

ракети за власним задумом. Проведення запусків моделей за допомогою 

пневмопомпи. Виготовлення моделей літаків, ракет, космічних апаратів на 

основі розгорток. Проведення дослідів із визначення плавучості різних 

матеріалів. Конструювання моделей човнів із паперу, пінопласту, деревини, 

інших матеріалів (за інструкціями та власним задумом). Презентація власного 

проекту. Створення колективних тематичних проектів.  

 

8. Основи електротехніки (14 год.) 
Теоретична частина. Поняття електричної енергії. Електричні явища в 

природі. Статична електрика. Використання електроенергії. Альтернативні 

джерела енергії. 

Поняття найпростішого електричного кола, джерел електричної енергії. 

Елементи живлення. Поняття провідників та ізоляторів. Вимикачі, перемикачі, 

їх призначення. Правила складання електричного кола. Електроконструктор. 

Макетниця.  

Поняття електричної схеми. Умовне позначення основних елементів 

електричного кола (джерела струму, провідників, вимикача, споживача, 

лампочки). Принципи електромоделювання. Техніка безпеки під час 

електромоделювання.  

Практична частина. Спостереження за електричними явищами. 

Проведення дослідів з ебонітовою паличкою та смужками паперу. Складання 

найпростішого електричного кола. Робота з електроконструктором або 
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макетницею. Дослідження властивостей ізоляторів і провідників: блокування 

струму картонкою, прокладеною між батареєю живлення та цоколем лампи у 

кишеньковому ліхтарику тощо. Додавання елементів електричного кола до 

моделей технічних об’єктів. 

 

9. Паперове 3D-моделювання (PaperCraft) (46 год.)  
Теоретична частина. Поняття паперкрафтингу. Стендові та рухомі 3D-

моделі. Особливості прийомів моделювання з використанням розгорток 

PaperCraft. Покрокова інструкція. Паперові механізми і рушії. Кулачковий 

механізм, форми кулачків. Важільні механізми. Найпростіші плоскі зубчасті 

передачі.  

Практична частина. Демонстрування найпростіших рухомих 3D-

моделей з паперовими механізмами. Виготовлення стендових моделей 

транспортної та військової техніки, плавучих засобів, літальних та космічних 

апаратів, архітектурних споруд, роботів тощо за готовими розгортками і 

інструкціями різного рівня складності. Виготовлення рухомих моделей з паперу 

різного рівня складності (транспортної техніки, тварин і людей тощо). 

Перевірка працездатності моделі. Презентація 3D-моделі.  

 

10. Виготовлення іграшок і сувенірів (18 год.) 

Теоретична частина. Дизайн інтер'єру: способи і прийоми декорування. 

Іграшки і сувеніри в сучасному інтер’єрі.  

Поняття декоративно-ужиткового мистецтва. Традиції та атрибутика 

святкування Нового року, Різдва, Великодня в Україні.  

Практична частина. Виготовлення тематичних іграшок і сувенірів із 

різних матеріалів (за зразком та власним задумом). Презентація виготовлених 

виробів. Оформлення приміщення закладу освіти до тематичного свята. 

 

11. Екскурсії, конкурси, змагання, свята, виставки (16 год.) 
Практична частина. Екскурсії. Участь у конкурсах, виставках, 

змаганнях. Організація та проведення масових заходів. 

 

12. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ  
 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- властивості природних і штучних матеріалів для моделювання; 

- назви і призначення креслярських інструментів;  

- назви і призначення інструментів ручної праці;    

- основні етапи конструкторсько-технологічної діяльності; 

- поняття про геометричні тіла та їх розгортки;     

- основні лінії креслення та умовні позначення;     

- поняття кусудами;   
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- технологію обробки фанери;  

- прийоми  випилювання та випалювання по деревині; 

- поняття архітектурної споруди, типи та види споруд; 

- види транспорту (наземний, водний, повітряний) та транспортної 

техніки (пасажирська, військова, будівельна, сільськогосподарська, космічна 

тощо); 

- поняття руху (прямолінійний, криволінійний, поступальний, 

обертальний, реактивний тощо);   

- загальні відомості з історії машинобудування, повітроплавання, авіації, 

космонавтики, мореплавства;   

- основи електротехніки; 

- правила презентації проектів (моделей, макетів). 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- інструменти для випилювання та випалювання по деревині;   

- креслити геометричні фігури;  

- виконувати розгортки найпростіших геометричних тіл на папері в 

клітинку; 

- виконувати збільшення та зменшення зображень плоских деталей 

різними способами; 

- виготовляти моделі оригамі на основі базових форм «Катамаран» та 

«Млинець»; 

- складати найпростіше електричне коло; 

- поєднувати різні матеріали  в одній моделі; 

- виготовляти моделі технічних об’єктів та архітектурних споруд за 

ескізами, розгортками та власним задумом;  

- виготовляти 3D-моделі PaperCraft (стендові та рухомі) різного рівня 

складності; 

- виготовляти іграшки та сувеніри із різних матеріалів за зразком та 

власним задумом. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- економного витрачання матеріалів й бережливого ставлення до 

інструментів та обладнання; 

- роботи з різними матеріалами та інструментами;   

- роботи з електроконструктором та макетницями;     

- виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів за інструкцією, 

ескізом та власним задумом; 

- виготовлення сувенірів до тематичних свят; 

- роботи в команді; 

- початкової проектної діяльності; 

- участі у змаганнях. 
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Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 1 2 

2. Матеріали, інструменти та обладнання 3 3 6 

3. Основи графічної грамоти 6 12 18 

4. 
Виготовлення моделей машин і 

механізмів 
10 24 34 

5. 
Виготовлення моделей транспортної 

техніки 
9 33 42 

6. Паперове 3D-моделювання (PaperCraft)  4 48 52 

7. Основи електротехніки  3 15 18 

8. Основи дизайну 3 3 6 

9. Виготовлення іграшок і сувенірів 2 12 14 

10. 
Екскурсії, конкурси, виставки, свята, 

змагання 
- 22 22 

11. Підсумок 2 - 2 

Разом: 43 173 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. 

Практична частина. Виготовлення та випробування паперових моделей. 

 

2. Матеріали, інструменти та обладнання (6 год.)  
Теоретична частина. Матеріали: властивості, фактура, призначення, 

використання. Технологія поєднання різних матеріалів у виробі. Породи дерев. 

Властивості деревини. Інструменти і приладдя для обробки деревини. 

Технології виготовлення та з’єднання деталей із деревини.  

Слюсарні та столярні інструменти. Електрообладнання: електролобзик, 

термопістолет, термолобзик, верстати (свердлильний, шліфувальний, 

токарний).  

Прийоми оздоблення готових виробів. 

Практична частина. Вивчення властивостей та фактури деревини різних 

порід дерев. Презентація виробів з деревини. Вивчення типів з’єднань деталей 

виробів. Оволодіння прийомами роботи з електрообладнанням. 

 

3. Основи графічної грамоти (18 год.) 

Теоретична частина. Поняття технологічної карти. Умовні позначення 
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на ескізах, технічних рисунках, кресленнях, розгортках. Масштаб та 

масштабування. Плоске та об’ємне зображення. Поняття складальних креслень. 

Графічні редактори: «Xara Xtreme pro», «КОМПАС-3D» тощо.  

Практична частина. Складання технологічної карти виготовлення 

моделі. Виконання ескізу плоскої деталі. Креслення деталі у заданому 

масштабі. Виконання технічного рисунка, ескізу та креслення найпростішої 

моделі кораблика. Виготовлення моделі кораблика за технологічною картою. 

Виготовлення об’ємної моделі за власним задумом. Оволодіння прийомами 

роботи у графічному редакторі «Xara Xtreme pro», «КОМПАС-3D». 

 

4. Виготовлення моделей машин і механізмів (34 год.) 
Теоретична частина. Машина як технічний об'єкт. Види машин 

(транспортні, будівельні, сільськогосподарські, військові та ін.). Функціональні 

частини (деталь, вузол, пристрій, механізм та ін.). Передавальний механізм, 

робочий механізм, орган керування, їх призначення та взаємодія. Види передач 

у машинах і механізмах: пасова, ланцюгова, зубчаста (циліндрична, конічна, 

рейкова, черв'ячна), фрикційна, корбово-гонковий (кривошипно-шатунний) 

механізм тощо. Поняття редуктора.  

Обладнання на виробництві: верстати, конвеєри, мостові крани тощо.  

Поняття енергії, її види. Екологічно чисті джерела енергії. Сонячні 

батареї, вітряки. 

Технологія виготовлення моделей машин і механізмів із використанням 

різних матеріалів (паперу, картону, фанери, дроту, жерсті тощо) та деталей 

конструкторів. 

Практична частина. Вивчення різних видів машин та їх функціональних 

частин. Визначення видів механізмів та механічних передач. Виготовлення 

найпростіших рухомих моделей – прототипів двигунів (вітряк, водяне колесо 

тощо). Проведення дослідів із моделями вітряків і водяних коліс. Виготовлення 

найпростіших моделей машин і механізмів (за вибором: ескалатор, 

транспортер, карусель, токарний та свердлильний верстати тощо). 

 

5. Виготовлення моделей транспортної техніки (42 год.)  
Теоретична частина. Історія розвитку транспорту. Повітроплавання та 

мореплавство. Розвиток авіаційної, ракетної та космічної техніки. Винахід 

автомобіля та розвиток автомобілебудування. Сучасна транспортна техніка: 

види, будова і призначення.  

Фізичні основи польоту (повітряної кулі, планера, літака, вертольота, 

ракети), плавання суден, руху автомобіля. Поняття рушіїв (колеса, гребні та 

повітряні гвинти). Пускові установки (катапульти) для запуску моделей, їх 

будова та принцип дії. 

Гумові двигуни, їх будова, принцип дії. Технологія виготовлення 

контурних, напівоб’ємних і об’ємних моделей з гумовими двигунами. Порядок 

встановлення гумових двигунів на моделях. Правила запуску.  

Практична частина. Порівняння польоту повітряної кулі, планера, 

літака, вертольота, ракети, плавання суден, руху автомобіля. Виготовлення 



16 

найпростіших літаючих моделей: літаючого гвинта «Муха», парашутів, 

повітряних зміїв, моделей планерів, літаків, ракет із катапультою, ракетопланів. 

Виготовлення авіамоделей із гумовими двигунами: гелікоптерів, літаків, ракет. 

Вправи з регулювання та запуску моделей. Запуски моделей метанням з руки та 

катапульти. Виготовлення силуетних та об'ємних автомобілів із гумовими 

двигунами (вантажні, легкові, спеціальні аеромобілі). Виготовлення моделей 

кораблів та плавзасобів: об’ємних, силуетних, настільних і з гумовими 

двигунами тощо. 

 

6. Паперове 3D-моделювання (PaperCraft) (52год.)  
Теоретична частина. Стендові та рухомі 3D-моделі середньої та 

підвищеної складності. Складні паперові механізми та рушії: кулачковий 

механізм з трьома та більше кулачками; об’ємні зубчасті передачі, ланцюгові 

передачі. 

Практична частина. Виготовлення стендових моделей машин, літальних, 

космічних апаратів та плавучих засобів середньої та підвищеної складності. 

Виготовлення моделей тварин, людей, техніки з окремими рухомими 

частинами. Виготовлення іграшок середньої та підвищеної складності з 

застосуванням паперових механізмів (кулачковий механізм з трьома та більше 

кулачками; об’ємні зубчасті передачі, ланцюгові передачі). Випробування їх 

працездатності. Виготовлення рухомих моделей підвищеної складності 

(атракціонів, техніки тощо).  

 

7. Основи електротехніки (18 год.) 
Теоретична частина. Електроенергія в побуті та виробництві.  

Паралельне і послідовне з’єднання елементів в електричному колі. Лампи 

розжарення. Світлодіоди. Електричні мікродвигуни постійного струму. Умовні 

позначення на електричних схемах. Комп’ютерна програма «Початки 

електроніки». 

Поняття магніту, електромагніту. Технологія виготовлення 

найпростішого електромагніту. 

Поняття про вібрацію та резонанс. Вібраційні рушії. 

Способи застосування лампочок розжарювання, світлодіодів, двигунів та 

рушіїв на моделях.  

Практична частина. Читання та складання найпростіших електричних 

схем з послідовним та паралельним з'єднанням з використанням 

електроконструктора (макетниці). Оволодіння прийомами роботи у 

комп’ютерній програмі «Початки електроніки». Проведення дослідів із 

послідовним і паралельним з’єднанням споживачів. Виготовлення 

найпростішого електромагніта та випробування його працездатності. 

Проведення дослідів із магнітами та електромагнітами. Виготовлення іграшок, 

ігор і моделей із використанням магніту та електромагніту (гойдалка, бігаюча 

миша, бджола, підйомний кран тощо). Виготовлення електрифікованих ігор і 

моделей, діючих моделей транспортної техніки. Встановлення на виготовлених 

моделях мікроелектродвигунів, лампочок, джерел живлення, вимикачів і 



17 

перемикачів.  

 

8. Основи дизайну (6 год.) 
Теоретична частина. Художнє конструювання та оформлення виробів. 

Єдність форми і змісту.  

Закономірності формоутворення (симетрія, динамічність, масштабність, 

пластичність форми). Пропорційність частин виробу. Поняття золотого 

перерізу.  

Практична частина. Конструювання технічних моделей, інших виробів 

(за власним задумом) та їх оформлення залежно від їх призначення, форми і 

технологічних властивостей матеріалу.  

 

9. Виготовлення іграшок і сувенірів (14 год.)  

Теоретична частина. Традиційне декоративно-ужиткове мистецтво 

України.  

Практична частина. Виготовлення виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва різних видів за вибором. 

 

10. Екскурсії, конкурси, виставки, свята, змагання (22 год.) 
Практична частина. Екскурсії. Підготовка та участь у конкурсах, 

змаганнях, виставках.  

 

11. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- властивості та фактуру матеріалів; 

- інструменти та приладдя для обробки деревини, їх призначення та 

правила користування ними;   

- умовні позначення на ескізах, технічних рисунках, кресленнях, 

розгортках; 

- принципи роботи з графічним редактором на комп'ютері; 

- види механічних передач (пасова, ланцюгова, зубчаста (циліндрична, 

конічна, рейкова, черв'ячна), фрикційна, корбово-гонковий (кривошипно-

шатунний) механізм та ін.); 

- поняття про енергію, її види (електрична, теплова, атомна) та 

екологічно чисті джерела енергії; 

- порядок складання та читання найпростіших електричних схем з 

послідовним та паралельним з'єднанням; 

- загальні відомості з історії повітроплавання, мореплавства, розвитку 

авіаційної, ракетної та космічної техніки; 

- особливості та прийоми виготовлення 3D-моделей середньої та 

підвищеної складності на основі готових розгорток PaperCraft (стендові та 
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рухомі); 

- принципи роботи у комп’ютерній програмі «Початки електроніки»; 

- основні поняття про магніти, вібрацію та резонанс; 

- основні поняття про декоративно-ужиткове мистецтво; 

- правила техніки безпеки.   

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- поєднувати різні матеріали в процесі моделювання;   

- користуватися інструментами ручної праці; 

- виконувати ескіз та креслення плоскої деталі у заданому масштабі; 

самостійно виготовляти моделі за технічним рисунком, ескізом, схемою, 

інструкцією; 

- визначати види механічних передач; 

- виготовляти найпростіші прототипи двигунів з застосуванням сили 

вітру та води, різноманітні моделі з гумовими двигунами; 

- виготовляти стендові та рухомі 3D-моделі PaperCraft середньої та 

підвищеної складності; 

- виготовляти найпростіший електромагніт; 

- виконувати роботи в одній із найпоширеніших технік декоративно-

ужиткового мистецтва. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- економного витрачання матеріалів й бережливого ставлення до 

інструментів та обладнання; 

- конструювання технічних моделей, інших виробів за зразком та 

власним задумом; 

- виготовлення електрифікованих ігор і моделей, діючих моделей 

транспортної техніки; 

- початкової проектної діяльності; 

- роботи в команді; 

- участі у змаганнях. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ Основне обладнання Кіл-ть, шт 

Оргтехніка 

1. Комп’ютер 1 

2. Ноутбук 1 

3. Проектор  1 

4. Екран 1 

5. Принтер кольоровий з СНПЧ 1 

6. Комплект чорнила до принтера  2 

7. Флешкарта 1 
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Верстати 

1. Свердлильний  1  

2. «Умілі руки» 2  

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя 

1. Електропаяльник 2  

2. Електровипалювач 5  

3. Клейовий термопістолет зі змінним стержнем (до 40 вт) 5 

4. Силіконові стержні-вставки до термопістолета за необхідністю 

5. Лобзик електромеханічний 2  

6. Ножиці господарські 15  

7. Ножиці по металу 2  

8. Лобзик 15  

9. Струбцина 15  

10. Шило 15  

11. Ножівка  5  

12. Коловорот  1  

13. Дриль ручна 1  

14. Гайковий ключ 5  

15. Напилки  10  

16. Рашпілі  5  

17. Набір надфілів 2 набори 

18. Набір свердел  5 наборів 

19. Молоток (0,2 кг) 5  

20. Плоскогубці  3  

21. Круглогубці  3  

22. Гострозубці  3  

23. Лещата настільні 3  

24. Рубанок  5  

24. Ніж для дизайнерських робіт  2 

26. Ніж канцелярський 3  

27. Викрутки різні (з прямим та хрестовидним шліцом)  5  

28. Стамеска  5  

29. Набір голок 5 наборів 

30. Лінійка  15  

31. Косинець  10  

32. Циркуль  10  

33. Лекала  5  

34. Пензлики 15  

35. Щітки для клею 15  

36. Олівці кольорові 15  

37. Олівці графітові  15  

38. Креслярські учнівські дошки 15  

39. Підставки для випилювання 15  
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Матеріали 

1. Папір ксероксний 80 г/м² (500 листів) 5 пачок 

2. Папір ксероксний 160 г/м² (250 листів0 5 пачок 

3. Папір кольоровий ксероксний яскравих кольорів 15 наборів 

4. Папір кольоровий в наборі 15 наборів 

5. Картон кольоровий в наборі 15 наборів 

6. Папір цигарковий 2 рулони 

7. Папір копіювальний 2 набори 

8. Папір креслярський 2 рулони 

9. Клей ПВА 250 г 10 банок 

10. Клей «Титан» 250 г 5 банок 

11. Плівка принтерна 1 пачка 

12. Плівка лавсанова 5 м2 

13. Пінопласт  0,5 м2 

14. Набір шпильок  2 набори 

15. Фольга  3 рулони 

16. Жерсть  2 м2 

17. Дріт кольорових металів 10 м 

18. Дріт сталевий 0,5-3 5 м 

19. Гума авіамодельна  500 м 

20. Шліфувальний папір різної зернистості 3 м2 

21. Фанера (1-5 мм) 8 м2 

22. Шпон  2 м2 

23. Пиломатеріали (сосна, липа, осика, береза) 0,5 м 

24. Шурупи  0,5 кг 

25. Цвяхи (1,0х10,0; 2,0х30,0) 0,5 кг 

26. Метизи дрібні (гвинт, шайба, гайка) 0,5 кг 

27. Пластилін  15 наборів 

28. Фарби акрилові 5 наборів 

29. Гуаш плакатна 5 наборів 

30. Калька  2 рулони 

31. Хутро  1 м2 

32. Тканина різнокольорова 10 м2 

33. Набір ниток 10 наборів 

34. Фетр, флексина, фоаміран, фетр (у кольорі) за необхідністю 

35. Діроколи фігурні (в асортименті) за необхідністю 

36. 

Декоративні елементи в асортименті (пайєтки, 

блискітки, предметні силуети, декоративні ґудзики, 

наліпки та ін) 

за необхідністю 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Авіамоделювання – один з поширених видів технічної творчості, який 
допомагає формуванню і розвитку творчих здібностей та сприяє входженню у 
світ авіації та космонавтики.  

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 
діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу програми покладено 
«Навчальну програму з авіамоделювання», яка опублікована в збірнику 
«Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за 
ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1».   

Навчальна програма реалізується в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях 
науково-технічного напряму позашкільної освіти та спрямована на вихованців 
віком від 10 до 18 років. Програма є професійно-орієнтованою. 

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 
особистості засобами авіамоделювння.  

Завдання навчальної програми полягають у формуванні таких 
компетентностей: 

пізнавальної, яка передбачає оволодіння основними поняттями про 
технологічні прийоми проектування та виготовлення авіамоделей; розвиток 
технічного мислення; ознайомлення з технічними видами спорту; оволодіння 
основами авіаційних наук і технологій; 

практичної, яка орієнтована на набуття техніко-технологічних умінь і 
навичок; освоєння технологій виготовлення різних класів моделей за 
кресленнями та власними конструкціями та їх експлуатацією; розвиток 
практичних навичок у проектуванні авіамоделей різного функціонального 
призначення, їх регулюванні та запуску; 

творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності з 
науково-технічної творчості, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти 
творчу ініціативу; формування вмінь самостійного виготовлення технічних 
об’єктів; розвиток конструкторських, винахідницьких, дослідницьких, творчих 
здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; 
формування стійкого інтересу до занять авіамоделізмом, потреби у творчій 
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самореалізації та духовному самовдосконаленні; 
соціальної, яка орієнтована на розвиток трудової культури, досягнення 

високого рівня освіченості і вихованості. Емоційний, фізичний та 
інтелектуальний розвиток. Формування кращих особистісних рис 
(відповідальність, чесність, працелюбство, чесніть тощо), ціннісного ставлення 
до себе та інших. Розвиток здатності до професійного самовизначення, 
творчого становлення. Формування громадянської поведінки, патріотизму, 
любові до України. 

Програма передбачає навчання вихованців у групах основного та вищого 
рівнів впродовж 3-х років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 
така кількість годин: 

основний рівень: 1-й рік –144 год. (4 год./тиждень), (діти 10-14 років); 
                              2-й рік – 216 год. (6 год./тиждень), (діти 14-16 років); 
вищий рівень - 360 год. (10 год./тиждень), (діти 16-18 років). 
Принципи особистісно-орієнтованого навчання дає можливість 

враховувати потреби кожного гуртківця, його здібності, вміння та навички та 
допомагає в повній мірі виявити й розвинути творчий потенціал учнів. 

Під час проведення занять необхідно звертати увагу на дотримання 
вихованцями правил техніки безпеки, виробничої санітарії й особистої гігієни, 
навчити їх безпечним прийомам роботи, ознайомити із заходами попередження 
травматизму. 

Освітній процес базується на практичній діяльності вихованців, в процесі 
якої відбувається засвоєння теоретичних основ авіамоделювання та авіаційних 
наук і технологій.  

Важливе місце у практичній роботі надається проведенню льотних 
випробувань моделей, тренувальних запусків та участі в змаганнях, захисті 
проектів, участі в конкурсах і виставках науково-технічної творчості. 

Об’єктами роботи є категорії вільнолітаючих та кордових моделей 
різноманітних класів, радіокерованих та експериментальних літаючих моделей. 
Кожен вихованець будує модель за індивідуальним або груповим проектом. 
Робота над моделлю може тривати більше одного навчального року і 
передбачає поетапне виконання робіт для досягнення очікуваних результатів.  

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 
виконання нормативів, контрольних вправ, участь в конкурсах, змаганнях 
тощо. 

Навчання за пропонованою навчальною програмою не потребує 
спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал адаптований до занять з 
вихованцями різного рівня підготовленості. 

У програмі наведено орієнтовний перелік обладнання, необхідного для 
забезпечення ефективності освітнього процесу.  

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 
здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 
професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 
роботи проводиться індивідуальна робота з учнями при підготовці до змагань, 
виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та 



3 

індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, 
віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 
програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 
програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 
завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 
Основний рівень, перший рік навчання  
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 
2. Теоретичні основи польоту  1 1 2 
3. Матеріали, інструменти та обладнання 2 4 6 
4. Авіамодельні двигуни  2 4 6 

5. Технологія виготовлення літаючих 
моделей 4 10 14 

6. Моделі літальних апаратів, легших за 
повітря 2 4 6 

7. Моделі літальних апаратів, важчих за 
повітря 16 44 60 

8. Авіамодельні змагання 6 18 24 
9. Інженерія 4 10 14 
10. Екскурсії, конкурси, виставки, бесіди – 8 8 
11. Підсумок 2 – 2 

 Разом: 41 103 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 
безпеки. Історія розвитку авіації та авіамоделізму.  

 
2. Теоретичні основи польоту (2 год.) 
Теоретична частина. Поняття аеродинаміки. Основні властивості 

повітря. Рух тіл у повітрі. Мила опору повітря. Підйомна сила та центр ваги 
тіла. Пікірування та кабрірування літаючої моделі. 

Практична частина. Досліди з папером. Виготовлення та запуски 
авіамоделей різних типів з паперу.  

 
3. Матеріали, інструменти та обладнання (6 год.) 
Теоретична частина. Фізико-технічні властивості паперу, пінопласту, 
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деревини, гуми, синтетичних плівок, ниток тощо. Клеї та технологія 
склеювання. Поняття міцності. 

Інструменти та обладнання, призначення та прийоми роботи з ними. 
Поняття обробки матеріалів. Контрольно-вимірювальні інструменти. 

Практична частина. Дослідження властивостей паперу різної щільності. 
Вправи на оволодіння прийомами склеювання паперу, пінопласту, деревини, 
гуми, синтетичних плівок, ниток тощо. Вправи на оволодіння прийомами 
роботи з інструментами та обладнанням. 

 
4. Авіамодельні двигуни (6 год.) 
Теоретична частина. Типи та види авіамодельних двигунів. Гумовий 

двигун. Технологія виготовлення гумового двигуна для літаючих моделей. 
Методи вибору та обробки гуми. Допоміжні пристрої й умови зберігання.  

Практична частина. Виготовлення гумового двигуна для літаючих 
моделей.  

 
5. Технологія виготовлення літаючих моделей (14 год.) 
Теоретична частина. Види найпростіших моделей літальних апаратів: 

призначення, загальні вимоги. Моделі літальних апаратів легших і важчих за 
повітря. Основні частини планера, літака. Принцип дії рулів висоти та 
повороту. Метеорологічні умови сприятливі для запуску моделей. 

Порядок виготовлення моделей. Поняття технологічної картки. 
Креслення та шаблони. Способи контролю за правильністю виготовлення 
окремих деталей моделі за шаблонами. Правила зберігання деталей та вузлів 
моделей. 

Практична частина. Виготовлення найпростіших літаючих моделей з 
паперу та пінопласту: складання технологічної картки, виконання креслень та 
шаблонів, виготовлення деталей, складання, оздоблення. Регулювання та 
запуски моделей.  

 
6. Моделі літальних апаратів, легших за повітря (6 год.) 
Теоретична частина. Історія розвитку світового повітроплавання. 

Повітряні кулі (аеростати), стратостати, дирижаблі. Закон Архімеда. Основи 
польоту теплової та газонаповненої повітряної кулі.  

Моделі повітряних куль. Будова моделей повітряних куль. Матеріали для 
виготовлення оболонки повітряної кулі. Способи склеювання смуг кулі та 
горловини. Правила безпеки. Способи визначення висоти польоту. 

Практична частина. Виготовлення повітряної кулі. Побудова креслення 
смуги (викрійки). Виготовлення шаблону. Склеювання смуг кулі та горловини. 
Зарівнювання полюсного отвору та кріплення петлі для утримування кулі під 
час підігрівання повітря. Наповнення кулі теплим повітрям й запуск у вільний 
політ. Визначення висоти польоту. 

 
7. Моделі літальних апаратів, важчих за повітря (60 год.) 
Теоретична частина. Способи створення підйомної сили плоскої 
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пластинки. Залежність сили опору повітря від форми тіла. Залежність 
підйомної сили від швидкості польоту, площі та нахилу несучих поверхонь. 
Методи визначення швидкості вітру за місцевими ознаками. Способи 
визначення кута стояння та висоти польоту. 

Основні типи літальних апаратів: планер, літак, вертоліт. Основні частини 
планера, літака, вертольота. Поняття двигуна і рушія. Крило, несучий гвинт. 
Руль висоти й руль повороту. 

Моделі повітряних зміїв: види (плоскі, коробчасті, спеціальних форм), 
будова. 

Моделі парашутів: типи, призначення, будова. Опір повітря під час 
спускання парашута. Купол парашута.  

Моделі з паперу та пінопласту для польоту в приміщені. Моделі класів        
F-1-N (метальний планер) і F-1-M (модель літака). Техніка запуску моделей. 

Схематичні моделі планера і літака для запуску на відкритій місцевості. 
Правила розрахунку моделей за площею крила та вагою. Визначення центру 
ваги.  

Техніка безпеки при запуску моделей.  
Практична частина. Виготовлення плоского повітряного змія. 

Виготовлення каркаса, обшивки, кріплення хвоста, вуздечки, леєра. 
Регулювання змія: підбір довжини та маси хвоста, кута атаки. Запуски змія. 
Запуски моделі.  

Виготовлення парашута. Виготовлення купола та строп. Складання 
парашута. Запуски парашута з рук, з гумовим пуском, з повітряного змія. 
Регулювання швидкості спускання за допомогою зміни маси вантажу. Запуски 
моделі. 

Вирізування, складання та регулювання моделей паперових та 
пінопластових моделей. Складання та регулювання моделей класів F-1-N та              
F-1-M. Техніка запуску моделей.  

Виготовлення моделі планера і моделі літака з гумовим двигуном та 
об’ємним крилом (вільнолітаючі схематичні моделі для запуску на відкритій 
місцевості). Виготовлення креслення. Складання технологічної картки. 
Виготовлення окремих елементів моделі. Виготовлення повітряного гвинта та 
підшипника до нього. Виготовлення гумового двигуна та встановлення його на 
модель. Обтягування крила, стабілізатора та кіля папером або плівкою. 
Визначення центра ваги фюзеляжу з встановленим на ньому повітряним 
гвинтом, хвостовим оперенням та гумовим двигуном. Складання та 
регулювання моделі.  

 
8. Авіамодельні змагання (24 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань з авіамодельногоо 

спорту. Балансування та центрування моделі. Методи регулювання 
встановлюваних кутів атаки. Геометричні і вагові параметри моделі. 

Практична частина. Тренувальні запуски моделі з рук на дальність 
польоту та точність приземлення. Запуски моделі з леєром. Регулювання 
схематичної моделі літака на планерування. Запуск з недостатньо закрученим 



6 

гумовим двигуном. Виправлення недоліків. Запуск моделі з повністю 
закрученим гумовим двигуном, регулювання моделі. Регулювання схематичної 
моделі планеру та літака на планерування. Тренувальні запуски моделей. 
Участь у змаганнях. 

 
9. Інженерія (14 год.) 
Теоретична частина. Роль вчених, конструкторів та інженерів у розвитку 

науки та техніки. Видатні українські конструктори та вчені: Сікорський І. І, 
Антонов О. К., Корольов С. П; їх внесок у світову науку. 

Основи конструювання літальних апаратів. Конструкторська та 
технологічна складова інженерної праці. Теорія вирішення винахідницьких 
задач  

Практична частина. Вирішення найпростіших конструкторських задач 
за допомогою методів теорії вирішення винахідницьких задач (мозковий 
штурм, нарада піратів, пошук аналогів рішення та інших). 

 
10. Екскурсії, конкурси, виставки, бесіди (8 год.) 
Теоретична частина. Екскурсії на аеродром, промислове підприємство, 

заклади освіти технічного або авіаційного профілю. 
Участь у конкурсах і масових заходах закладу позашкільної освіти. 

Підготовка та участь у виставках науково-технічної творчості.  
 
11. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
− правила безпеки праці в приміщенні гуртка та в механічній майстерні; 
− порядок організації й обладнання робочого місця; 
− відомості про історію авіації, космонавтики й авіамоделізму; 
− властивості повітря, підйомну силу та центр ваги тіла; 
− типи літальних апаратів; побудову креслення, виготовлення моделей за 

кресленням; 
− властивості паперу та пінопласту, технологію роботи з папером і 

пінопластом, технологію склеювання паперу та пінопласту; 
− властивості пиломатеріалів і порід дерев, які використовуються для 

виготовлення авіамоделей; 
− різновиди вимірювальних і розмічальних інструментів, інструментів і 

пристроїв для пиляння деревини, фанери, пінопласту, для обпилювання 
та шліфування, для поперечного та повздовжнього пиляння деревини, 
для стругання, свердління отворів; 

− будову свердлильного, токарного та фрезерного верстатів; 
− прийоми й елементи вирішення винахідницьких задач; 
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− правила безпеки при запуску авіамоделей; 
− порядок регулювання моделі планера; 
− порядок запуску вільнолітаючих моделей. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
− організовувати робоче місце; 
− наносити розмічальні лінії; за кресленням моделі, обирати необхідні 

матеріали для її виготовлення; 
− визначати порядок виготовлення окремих елементів моделі, 

виготовляти й обробляти вироби з пінопласту, виготовляти модель або 
окремі елементи моделі з паперу та пінопласту; 

− виконувати поперечне та поздовжнє пиляння, свердління отворів 
деталей моделі, застосовуючи токарний та фрезерний верстат; 

− виконувати з`єднання деталей, застосовуючи склеювання; 
− виготовляти окремі елементи з дроту та тонколистового металу; 
− проектувати та виготовляти схематичну модель планера та літака; 
− проектувати, виготовляти та запускати вільнолітаючі моделі; 
− вирішувати найпростіші конструкторські задачі; 
− застосовувати персональний комп`ютер для розрахунків та побудови 

креслень авіамоделей. 
 
Вихованці мають набути досвіду: 
− виготовлення та запуску авіамоделей різних типів з паперу; 
− рішення найпростіших конструкторських задач; 
− виготовлення моделей літальних апаратів; 
− участі у змаганнях.  
 

Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 – 2 
2. Аеродинаміка  3 3 6 
3. Матеріали, інструменти та обладнання 3 3 6 

4. Технологія виготовлення літаючих 
моделей 3 3 6 

5. Вільнолітаючі моделі  6 48 54 

6 Кордові моделі для польоту у 
приміщенні з електричним двигуном  4 12 16 

7. Кордові моделі 6 48 54 
8. Авіамодельні двигуни 3 9 12 
9. Змагання з авіамодельного спорту 6 24 30 
10. Інженерія 7 15 22 
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11. Екскурсії, конкурси, виставки – 6 6 
12. Підсумок 2 – 2 

 Разом: 45 171 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Дотримання правил 
техніки безпеки.  

Історія розвитку авіації і авіамоделювання. Місце сучасної авіації в 
розвитку промисловості та господарстві України. 

 
2. Аеродинаміка (6 год.) 
Теоретична частина. Аеродинаміка як наука. Форма тіла та його 

обтічність. Поняття ламінарного, турбулентного та межового шару. Закон 
Бернуллі. Рух пластини у повітрі. Підйомна сила, кут атаки. Поняття 
аеродинамічних коефіцієнтів Сx і Сy; критичні кути атаки профілю. 

Поняття метеорології. Погода, прилади для її визначення: барометри, 
термометри, психрометри, анемометри. Хмари, їх різновиди. Конвекція та 
турбулентність атмосфери. Термічні висхідні та низхідні потоки. Погода, 
необхідна для запусків моделей. 

Авіамодельні профілі крила. Обтічність крила. Аеродинамічні та 
геометричні характеристики крила: розмах, звуження, подовження, хорда, кут 
поперечного «V», площа. 

Практична частина. Побудова профілю крила за допомогою таблиць. 
Проведення розрахунків параметрів моделі планера. Визначення 
метеорологічних умов для запуску моделей. 

 
3. Матеріали, інструменти та обладнання (6 год.) 
Теоретична частина. Фізико-технічні властивості металів та сплавів: 

застосування і обробка. Види сталі: конструкційні, вуглецеві, інструментальні. 
Алюміній та алюмінієві сплави. Механічна обробка металів: різання, 
розпилювання, свердління, точіння, фрезерування, шліфування тощо. 
Свердлильний, токарний, фрезерувальний верстати. Правила безпеки при 
роботі на верстатах. 

Паяльне обладнання. Види припою: твердий і м’який. Флюси. Прийоми 
паяння матеріалів з використанням різних типів припоїв та флюсів. 

Контрольно-вимірювальні інструменти: штангенциркуль, кутомір, 
мікрометр. 

Практична частина. Виготовлення елементів моделі на токарному 
верстаті. Оволодіння прийомами паяння матеріалів з використанням різних 
типів припоїв та флюсів.  
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4. Технологія виготовлення літаючих моделей (6 год.) 
Теоретична частина. Технологія обробка деталей на металообробних 

верстатах: свердлильних, токарних, фрезерних і заточувальних. Технологія 
виготовлення: лонжеронів, кромок, стрингерів (для набірних конструкцій). 
Технологія виготовлення нервюр у пакеті (сталого та змінного перерізу). 
Обробка деталей за розмітками та шаблонами. Деталі з листового металу. Шасі, 
паливний бачок. 

Технологія складальних робіт: несучих поверхонь моделей, фюзеляжів. 
Технологія обтягування моделей спеціальним папером, тканиною, 
синтетичними плівками. Технологія оздоблювальних робіт: нанесення написів, 
обробка за трафаретом, декалькоманія. 

Системи керування. Таймерний механізм. 
Практична частина. Виготовлення дерев’яних рейок невеликого 

перерізу: лонжеронів, кромок, стрингерів. Виготовлення нервюр у пакеті. 
Оброблення деталей за розмітками та шаблонами. 

 
5. Вільнолітаючі моделі (54 год.) 
Теоретична частина. Вільнолітаючі авіамоделі: технічні вимоги, 

конструктивні схеми, параметри, вагові характеристики деталей, вузлів та 
агрегатів, гвинт, напрями розвитку. Види вільнолітаючих моделей: планер 
класу F-1-H, модель класу F-1-G з гумовим двигуном, таймерна модель F–1–P з 
авіамодельним мікродвигуном об’ємом до 1,5 см3. Аеродинаміка крила. Форми 
фюзеляжів, конструктивні особливості. Хвостове оперення. 

Будова силових установок. Двигуни, повітряні гвинти, гуми для 
виготовлення двигунів, авіамодельні мікродвигуни об’ємом до 1,5 см3, паливні 
системи.  

Стартові пристрої. Стійкість моделі при затягуванні на леєрі та у 
вільному польоті. Умови транспортування моделей Правила проведення 
змагань. Техніка безпеки при запуску вільнолітаючих моделей різних класів.  

Практична частина. Виконання робочих креслень моделей планера, 
літака з гумовим двигуном та авіамодельним мікродвигуном двигуном об’ємом 
до 1,5 см3. Виготовлення рейок для лонжеронів, кромок, стрингерів. 
Вирізування нервюр крила і оперення. Складання центроплану та законцовок 
крила. 3’єднування законцовок крила з центропланом. Доопрацювання крила за 
профілем. Виготовлення вузлів кріплення крила. Виготовлення деталей 
фюзеляжу. Випилювання носової частини, шпангоутів. Виготовлення баласту, 
штирів, буксирувального гачка, обмежувача відхилення стабілізатора та руля 
повороту. Виготовлення гвинта для моделей з гумовим двигуном. Підбирання 
повітряного гвинта для таймерних моделей. Виготовлення втулки, моторної 
рами та паливного бачка. 

Складання моделей. Перевірка встановлювальних кутів і геометричних 
параметрів моделей. Обтягування і оздоблення моделей. Виготовлення 
стартових пристроїв. Регулювання моделей. Тренувальні запуски на відкритій 
місцевості.  
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6. Кордові моделі для польоту у приміщенні з електричним двигуном 
(16 год.) 

Теоретична частина. Кордові авіамоделі для польоту у приміщенні: 
технічні вимоги, конструктивні схеми, параметри, профілі крила, системи 
керування, силові установки, гвинт, шасі, напрями розвитку. Електродвигуни, 
елементи живлення, бортова електроніка. Електронний регулятор напруги або 
таймер. Балансування моделі. 

Види кордових моделей для польотів у приміщенні: навчальна кордова 
модель, швидкісна модель, пілотажна модель, модель-напівкопія. 

Правила проведення змагань. Техніка безпеки під час запуску кордових 
моделей у приміщенні.  

Практична частина. Виконання робочих креслень моделей. 
Виготовлення елементів моделей. Складання крила, встановлення механізмів та 
систем керування. Виготовлення оперення, рулів висоти та повороту, монтаж 
рулів. Виготовлення фюзеляжу, моторної рами. Вклеювання моторної рами та 
монтаж шасі. Підбирання та встановлення електродвигуна. Підбір та 
встановлення акумуляторів. Складання моделі. Монтаж виконавчих механізмів. 
Підготовка моделей до обтягування. Шпатлювання, нанесення ґрунту. 
Дороблення поверхонь. Обтягування моделей. Фарбування. Нанесення 
розпізнавальних знаків. Встановлення двигуна (двигунів). Перевірка 
балансування моделі. Регулювання моделей. Тренувальні запуски.  

 
7. Кордові моделі (54 год.) 
Теоретична частина. Кордові авіамоделі: технічні вимоги, конструктивні 

схеми, параметри, профілі крила, системи керування, силові установки, 
двигуни, повітряні гвинти, паливні системи, шасі, напрями розвитку. 
Конструкції фюзеляжів. 

Види кордових моделей: навчальна кордова модель, швидкісна модель 
класу F-2-A, пілотажна модель класу F-2-B, гоночна модель класу F-2-C, 
модель-напівкопія класу F-4-B. 

Правила проведення змагань. Техніка безпеки під час запуску кордових 
моделей.  

Практична частина. Виконання робочих креслень моделей. 
Виготовлення рейок для лонжеронів, кромок, стрингерів. Вирізування нервюр 
крила, оперення, шпангоутів, законцовок крила. Виготовлення закрилків, 
щитків, елеронів. Складання крила, встановлення механізмів та систем 
керування. Виготовлення оперення, рулів висоти та повороту, монтаж рулів. 
Виготовлення фюзеляжу, моторної рами. Вклеювання моторної рами та монтаж 
шасі. Паяння та встановлення бачка (бачків). Складання моделі. Монтаж 
виконавчих механізмів. Підготовка моделей до обтягування. Шпатлювання, 
нанесення ґрунту. Дороблення поверхонь. Обтягування моделей. Фарбування. 
Нанесення розпізнавальних знаків. Встановлення двигуна (двигунів). Перевірка 
балансування моделі. Регулювання моделей. Тренувальні запуски.  

 
8. Авіамодельні двигуни (12 год.) 
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Теоретична частина. Гумові двигуни для літаючих авіамоделей різних 
класів. Фізико-механічні властивості гуми. Авіамодельні гуми та їх 
характеристики. Особливості експлуатації гумового двигуна: обробка, 
зберігання. 

Двигуни внутрішнього згоряння. Будова двотактних авіамодельних 
мікродвигунів. Принцип роботи мікродвигуна. Паливні суміші: приготування 
та зберігання. Правила експлуатації авіамодельних двигунів.  

Практична частина. Відпрацювання навичок запуску та регулювання 
авіамодельних мікродвигунів. Проведення вимірювань частоти обертання 
двигуна за допомогою тахометра. 

 
9. Змагання з авіамодельного спорту (30 год.) 
Теоретична частина. Правила змагань з авіамодельного спорту. Права і 

обов’язки учасників змагань.  
Склад екіпажу у класах гоночних моделей. Обов’язки механіків з 

обслуговування моделей під час змагань.  
Вимоги до майданчика для запуску вільнолітаючих моделей.  
Безпека запуску кордових моделей. 
Правила безпеки. Правила поведінки на кордодромі і аеродромі. Перша 

лікарська домедична допомога. 
Практична частина. Запуск вільнолітаючих моделей. Перевірка 

геометричних і вагових параметрів моделей, встановлювальних кутів і 
балансування. Запуск моделі з рук. Доведення центрування. Запуски моделей із 
леєра. Запуски моделей з гумовим двигуном (на неповну потужність). 
Доведення моторного польоту, регулювання встановлювальних кутів крила та 
стабілізатора, осі нахилу втулки повітряного гвинта. Доведення польоту з 
віражем. Запуск таймерної моделі з рук без запуску двигуна. Запуск двигуна на 
моделі, регулювання режимів роботи. Перевірка роботи таймерного механізму. 
Пробні запуски моделі. Запуски кордових моделей. Встановлення режиму 
роботи двигуна. Відпрацювання старту. Вивчення комплексу фігур вищого 
пілотажу.  

Відпрацювання злагодженості роботи екіпажу (пілота та механіка). 
Польоти у парі або трійці в класі гоночних моделей. Тренувальні польоти на 
аеродромі та кордодромі. Підготовка і участь у змаганнях. Вибір майданчика 
для запуску вільнолітаючих моделей. Здійснення заходів безпеки при запуску 
кордових моделей.  

 
10. Інженерія (22 год.)  
Теоретична частина. Теорія вирішення конструкторських задач. Робота з 

літературою. Алгоритм вирішення конструкторсько-технологічної задачі з 
виготовлення моделі. 

Прийоми роботи на персональному комп’ютері (ПК). Прикладні 
програми. Правила безпеки під час роботи з ПК. 

Практична частина. Вирішення конструкторських задач за допомогою 
методів теорії вирішення винахідницьких задач. Складання алгоритму 
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вирішення конструкторсько-технологічної задачі з виготовлення моделі. 
Проведення розрахунків параметрів моделі за допомогою ПК. Побудова за 
допомогою ПК технічних малюнків і креслень моделей. Розроблення та захист 
власного проекту авіамоделі та/або літального апарата.  

 
11. Екскурсії, конкурси, виставки (6 год.) 
Практична частина. Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. 

Участь у різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях.  
 
12. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
- правила безпеки праці в приміщенні гуртка та в механічній майстерні; 
- порядок організації й обладнання робочого місця; 
- властивості повітря, підйомну силу та центр ваги тіла; 
- типи літальних апаратів; 
- побудову креслення, виготовлення моделей за кресленням, порядок 

виготовлення моделей; 
- властивості паперу та пінопласту, технологію роботи з папером і 

пінопластом, склеювання паперу та пінопласту; 
- властивості пиломатеріалів і порід дерев, які використовуються для 

виготовлення авіамоделей; 
- властивості металів і пластмас, технологію обробки металів і пластмас; 
- різновиди вимірювальних і розмічальних інструментів, інструментів і 

пристроїв для пиляння деревини, фанери, пінопласту, для обпилювання 
та шліфування, для поперечного та повздовжнього пиляння деревини, 
для стругання, для свердління отворів, для обробки металів на 
токарному верстаті; 

- прийоми й елементи вирішення технічних задач; 
- прийоми роботи на ПК; 
- правила безпеки при запуску авіамоделей; 
- порядок регулювання вільнолітаючих моделей та кордових моделей; 
- порядок запуску вільнолітаючих та кордових моделей. 
 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
- організовувати робоче місце; 
- виготовляти моделі за кресленням, обирати необхідні матеріали для їх 

виготовлення; 
- виготовляти модель або окремі елементи моделі з паперу, пінопласту та 

деревини; 
- виконувати поперечне та поздовжнє пиляння, свердління отворів, 

деталей моделі, застосовуючи токарний та фрезерний верстат, 
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з`єднання деталей, застосовуючи склеювання; 
- виготовляти окремі елементи з дроту та тонколистового металу; 
- проектувати та виготовляти схематичну модель планера та літака; 
- проектувати, виготовляти та запускати вільнолітаючі та кордові моделі 

літаків; 
- вирішувати найпростіші конструкторські задачі. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- виготовлення та запуску авіамоделей різних типів з паперу; 
- рішення найпростіших конструкторських задач; 
- виготовлення моделей літальних апаратів; 
- участі у змаганнях.  

 
Вищий рівень  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 3 – 3 
2. Аеродинаміка літаючих моделей 12 6 18 
3. Авіамодельне матеріалознавство 6 9 15 

4. Технологія виготовлення літаючих 
моделей 12 9 21 

5. Авіамодельні двигуни 6 18 24 

6. Проектування та виготовлення моделей 
за вибором 30 100 130 

7. Радіокеровані, рекордні та 
експериментальні авіамоделі  18 54 72 

8. Змагання з авіамодельного спорту 12 20 32 
9 Інженерія  12 18 30 
9. Екскурсії, конкурси, виставки – 12 12 
10. Підсумок 3 – 3 

 Разом: 114 246 360 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (3 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Дотримання правил 
техніки безпеки. Авіація та космонавтика на сучасному етапі науки і техніки. 
Перспективи розвитку авіації.  

 
2. Аеродинаміка літаючих моделей (18 год.) 
Теоретична частина. Аеродинамічні труби: призначення та застосування. 
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Труби високих та малих швидкостей. Схема та будова аеродинамічних труб. 
Продувні моделі. Критерії подібності. 

Льотні характеристики. Політ моделі. Горизонтальний сталий 
прямолінійний політ. Планерування. Політ з набором висоти, траєкторія 
польоту. Поздовжня та бокова стійкість, роль оперення. Балансування. 
Коефіцієнти стійкості. Врахування особливостей моделей.  

Аеродинамічні схеми. Класична схема, «качка», «літаюче крило». 
Розміщення крила й оперення. Поняття про інтерференцію частин моделі. 

Повітряні гвинти. Форми гвинтів. Аеродинамічні та геометричні 
характеристики гвинтів. Поняття легкого, важкого і оптимального гвинта. 
Класифікація гвинтів. Спосіб побудови перетину гвинта. 

Практична частина. Проведення розрахунків геометричних параметрів 
моделі планера та кордової моделі літака. Побудова профілю крила та 
стабілізатора. Проведення розрахунків параметрів гвинта. Побудова перетину 
гвинта. Виготовлення гвинта. Виготовлення шаблонів крила. Визначення 
коефіцієнта корисної дії гвинта. Підбір гвинта для двигуна. 

 
3. Авіамодельне матеріалознавство (15 год.) 
Теоретична частина. Фізико-технічні властивості металів та сплавів: 

застосування, обробка. Різці токарні: прохідні, підрізні, відрізні, розточувальні. 
Правила безпеки під час роботи в майстерні на верстатах. 

Контрольно-вимірювальні інструменти: штангенциркуль, кутомір, 
мікрометр.  

Фізико-технічні властивості склопластиків та синтетичних матеріалів: 
застосування, наповнювачі та зв’язувачі. Вироби з склопластиків та 
синтетичних матеріалів. Правила склеювання склопластиків з іншими 
матеріалами. 

Фізико-технічні властивості пінопластів: застосування, способи обробки 
та склеювання.  

Сира та вулканізована гума. Напівфабрикати з вулканізованої гуми: 
листи, стрічки та їх призначення. Сорти авіамодельних гум для гумових 
двигунів; їх характеристики.  

Натуральні та синтетичні тканини: призначення, вимоги. 
Синтетичні плівки: види (поліетиленові, триацетатні, лавсанові), 

застосування, призначення, способи обробки. 
Клеї: види, застосування, призначення, технологія склеювання, 

підготовка поверхонь. Фізико-хімічні основи склеювання. Адгезія клеїв. Клеї, 
що сохнуть, та клеї, що полімеризуються. Міцність клейових з’єднань. Вибір 
клею. Правила безпеки під час роботи з клеєм. 

Лакофарбові матеріали. Захисні та декоративні покриття. Види 
лакофарбових матеріалів: шпаклівка, ґрунти, фарби, лаки. Технологія 
нанесення покриття. Правила безпеки під час роботи з лакофарбовими 
матеріалами. 

Практична частина. Відпрацювання прийомів токарної обробки 
матеріалів. Заточування різців. Заточування фрез. Відпрацювання прийомів 
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фрезерування. Відпрацювання прийомів роботи з склеювання синтетичних 
матеріалів. Підготовлення поверхні до фарбування. Фарбування та оздоблення 
моделі. 

 
4. Технологія виготовлення літаючих моделей (21 год.) 
Теоретична частина. Формування виробів. Матриці і пуансони. 

Технологія виготовлення деталей з листового металу. Технологія формування 
пластмасових деталей.  

Технології складальних робіт: складання фюзеляжів (набірні конструкції, 
монококові тощо); паяння бачків, шасі та інших виробів. Технологія складання 
втулок моделі з гумовим двигуном. Технологія виготовлення повітряних 
гвинтів. 

Технологія оздоблювальних робіт: шпаклювання, ґрунтування, 
фарбування моделей синтетичними лакофарбовими матеріалами. Нанесення 
написів і оздоблення моделі за трафаретами та деколями. Плотер у 
виготовленні елементів оздоблення. 

Використання 3-D принтера для виготовлення окремих елементів моделі.  
Практична частина. Паяння бачка, шасі та інших деталей. Оздоблення 

моделі: ґрунтування, шпаклювання, фарбування, лакування, виготовлення 
трафаретів. Нанесення написів і малюнків на модель. Оволодіння прийомами 
роботи на обладнанні із використанням цифрових технологій та ПК.  

 
5. Авіамодельні двигуни (24 год.) 
Теоретична частина. Силові установки. Повітряний гвинт. 

Гвинтомоторні групи. Реактивні двигуни. Типи реактивних авіамодельних 
двигунів. Модельні ракетні двигуни (МРД). Двигуни спортивних і рекордних 
моделей. 

Поршневі двигуни: принцип роботи, будова, призначення частин двигуна.  
Компресійні двигуни та двигуни з розжарювальним запаленням. 

Авіамодельні поршневі двигуни для літаючих моделей. Правила безпеки під 
час експлуатації двигунів. 

Поняття газорозподілу і продувки. Поняття дросельної та зовнішньої 
характеристики двигуна. Потужність і обертальний момент. Формула 
визначення потужності двигуна. Способи визначення потужності. 

Паливо. Процес згоряння в двигунах. Теплотворна здатність палива. 
Склад і види палива для компресійних двигунів і двигунів з розжарювальним 
запаленням. Присадки до палива: антидетонаційні, миючі, охолоджуючі та такі, 
що збільшують потужність. Вплив присадок на ресурс роботи двигуна. 

Поняття паливних систем. Види паливних систем. Деталі та вузли 
паливних систем: бачки, фільтри, заправні пристрої, паливопроводи, види та 
типи з’єднань. Правила безпеки. 

Електричні двигуни для літаючих авіамоделей. Типи електродвигунів. 
Потужність та експлуатаційні особливості роботи електродвигунів для 
літаючих моделей. Елементи живлення електродвигунів розміщених на моделі. 
Техніка безпеки при експлуатації елементів живлення.  
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Практична частина. Підготовлення, запуск, регулювання та експлуатація 
двигунів внутрішнього згоряння на моделі. Складання електричного кола, 
підготовлення, запуск, регулювання та експлуатація електричних двигунів.  

 
6. Проектування та виготовлення моделей за вибором (130 год.) 
Теоретична частина. Постановка проблеми. Визначення завдання для 

виконання проекту. Робота з інформаційними джерелами. Створення банку 
ідей. 

Практична частина. Перегляд зразків та наочних посібників, готових 
моделей. Аналіз та систематизація інформації. Розроблення ескізу. 
Комплектування інструментів та матеріалів. Виготовлення моделі з 
дотриманням технологічної послідовності. Контроль якості готового виробу. 
Презентація та захист творчого проекту. 

 
7. Радіокеровані, рекордні та експериментальні моделі (72 год.) 
Теоретична частина. Особливості радіокерованих, рекордних і 

експериментальних моделей. Радіокеровані моделі планерів і літаків. 
Радіокеровані пілотажні моделі, моделі-копії та гоночні моделі. 
Експериментальні та рекордні моделі літаків і ракет. Конструкція. Матеріали, 
що застосовуються, напівфабрикати, вагові характеристики агрегатів і вузлів. 

Радіоапаратура керування. Комплекс фігур вищого пілотажу.  
Радіокеровані моделі вертольотів та квадрокоптерів. Технічні 

характеристики. Особливості будови. Особливості польотів на моделях 
вертольотів та квадрокоптерів. Техніка безпеки при запуску літаючих моделей.  

Практична частина. Розроблення проекту. Побудова математичної 
моделі літака. Виготовлення креслень. Заготівля матеріалів для кромок, 
лонжеронів, стрингерів, бокових поверхонь фюзеляжу. Виготовлення елементів 
моделі Монтаж рульових машинок у крилі, фюзеляжі, розміщення приймача, 
живлення. Встановлення двигуна та контроль балансування, коректування 
розміщення апаратури. Оздоблення моделі. Виготовлення повітряних гвинтів. 
Перевірка геометричних і вагових параметрів моделі, контроль 
встановлювальних кутів, балансування, роботи двигуна, паливної системи, 
апаратури керування. Запуски моделі. Налаштування стійкості моделі у 
горизонтальному польоті та стійкості буксирування на леєрі. Відпрацювання 
якості польоту в різних метеорологічних умовах на невеликій висоті. 
Оброблення і аналіз отриманих результатів на ПК. Усунення недоліків. 
Дороблення моделі. Доведення режиму роботи двигуна у горизонтальному 
польоті та при маневруванні. Доведення балансування та системи керування. 
Тренувальні запуски моделі. 

 
8. Змагання з авіамодельного спорту (32 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань, визначення 

результатів. Обов’язки та права судді й учасника змагань. 
Експлуатація моделей в різних метеорологічних умовах. Прилади та 

пристрої для визначення наявності та інтенсивності висхідних потоків поблизу 
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земної поверхні.  
Підготовка моделей до експлуатації: перевірка надійності роботи 

двигуна, паливної системи, автоматичних пристроїв, остаточна доробка. 
Стартові пристосування та інструменти. 

Транспортування та зберігання моделей.  
Спортивна тактика. Фізична та психологічна підготовка спортсменів. 
Практична частина. Вибір майданчика. Пробні запуски двигуна та 

перевірка роботи систем. Запуски моделей. Регулювання та планерування, політ 
на малому газі, політ з обмеженим часом роботи двигуна (для вільнолітаючих 
моделей). Регулювальні польоти на малому газі, доводка балансування, системи 
управління (для кордових моделей). Регулювальні польоти на малому газі, 
доводка балансування, системи управління, режиму роботи двигуна тощо (для 
радіокерованих моделей). Передпольотні та післяпольотні огляди: перевірка 
роботи двигуна, систем, ремонт. Тренувальні запуски. Доведення моделей на 
моторний політ, планерування. Запуск моделей за різних погодних умов. 
Відпрацювання запуску двигуна, старту моделі. Виконання комплексу фігур 
вищого пілотажу в різних метеорологічних умовах. Польоти гоночних моделей 
у складі трьох екіпажів. Польоти моделей повітряного «бою» у складі двох 
екіпажів. Відпрацювання запуску та регулювання. двигуна в умовах 
обмеженого часу. Відпрацювання старту та злагодженості роботи екіпажу 
(пілота та механіка). Відпрацювання комплексу фігур прямого та зворотного 
пілотажу. Підготовка моделей до змагань і рекордних спроб. Оцінювання 
метеорологічних умов.  

 
11. Інженерія (30 год.) 
Теоретична частина. Конструктор-технолог. Методологія вирішення 

конструкторських задач підвищеної складності. Експериментальна та 
дослідницька робота з використанням літаючих моделей. 

Основи програмування. Прийоми роботи на ПК. Прикладні програми для 
роботи з 3D принтером та плотером. Правила безпеки під час роботи. Робота з 
довідковою літературою та Інтернет джерелами. 

Практична частина. Вирішення конструкторських задач за допомогою 
методів теорії вирішення винахідницьких задач. Складання алгоритму 
вирішення конструкторсько-технологічної задачі з виготовлення моделі. 
Проведення розрахунків параметрів моделі на ПК. Побудова за допомогою ПК 
технічних малюнків і креслень моделей. Складання програм та виготовлення 
окремих елементів моделей з використанням 3D принтера. Програмування 
передавача відповідно до типу авіамоделей та особливостей польоту. 
Дослідження впливу зміни параметрів окремих елементів моделі на її польотні 
властивості. Презентація результатів дослідження. 

 
9. Екскурсії, конкурси, виставки (12 год.) 
Екскурсії на підприємства, до аеропорту, до закладу вищої освіти, на 

виставки та до музеїв. Зустріч із льотчиками цивільної авіації, ветеранами 
вітчизняної авіації, учасниками бойових дій, з провідними спортсменами-
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авіамоделістами. Участь у різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях. 
Організація та проведення масових заходів. 

 
10. Підсумок (3 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
− правила безпеки праці в приміщенні гуртка та в механічній майстерні; 
− порядок організації й обладнання робочого місця; 
− відомості про історію авіації, космонавтики й авіамоделізм; 
− властивості повітря, підйомну силу та центр ваги тіла; 
− типи літальних апаратів; порядок виготовлення моделей; 
− побудову креслення; виготовлення моделі за кресленням; 
− властивості паперу та пінопласту, технологію роботи з папером і 

пінопластом, склеювання паперу та пінопласту; 
− властивості пиломатеріалів і порід дерев, які використовують для 

виготовлення авіамоделей; властивості металів і пластмас, технологію 
обробки металів і пластмас; 

− різновиди вимірювальних і розмічальних інструментів, інструментів і 
пристроїв для пиляння деревини, фанери, пінопласту, для 
обпилювання та шліфування, для поперечного та поздовжнього 
пиляння деревини, інструментів для стругання, для свердління отворів, 
для обробки металів на токарному верстаті; 

− будову свердлильного, токарного та фрезерного верстатів; 
− прийоми й елементи вирішення конструкторських задач; 
− основи роботи на персональному комп’ютері; 
− основи програмування та проектування на ПК; 
− правила безпеки при запуску вільно літаючих і кордових авіамоделей, 

вертольотів та квадрокоптерів; 
− порядок регулювання моделей різних типів; 
− порядок запуску вільнолітаючих, кордових та радіокерованих моделей. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
− самостійно організовувати робоче місце; 
− за кресленням моделі обирати необхідний матеріал для її 

виготовлення; 
− визначати порядок виготовлення окремих елементів моделі; 
− наносити розмічальні лінії; 
− виготовляти модель або окремі елементи моделі з паперу та 

пінопласту; 
− виконувати поперечне та поздовжнє пиляння, виготовляти й 

обробляти вироби з пінопласту, виконувати свердління отворів, 
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виконувати з’єднання деталей за допомогою склеювання; 
− виготовляти окремі елементи з дроту та тонколистового металу, 

виготовляти деталі моделі на токарному та фрезерному верстаті; 
− проектувати та виготовляти вільнолітаючі, кордові, радіокеровані, 

рекордні та експериментальні моделі літаків,вертольотів і 
квадрокоптерів; 

− запускати вільнолітаючі, кордові та радіокеровані моделі літаків, 
вертольоти і квадрокоптери ; 

− вирішувати конструкторські задачі; 
− виконувати за допомогою персонального комп’ютера розрахунки, 

будувати креслення авіамоделей; 
− програмувати та виготовляти окремі елемента за допомогою 3D 

принтера; 
− володіти основами дослідницької та експериментальної роботи, 

розробляти та захищати проектні роботи з авіаційної та космічної 
тематики; 

− володіти сучасною авіаційної термінологією з елементами англійської 
мови.  

 
Вихованці мають набути досвід: 
− виготовлення складальних креслень, окремих вузлів і деталей;  
− побудови моделі; 
− нових технічних рішень; 
− використання сучасних технологій в авіамоделюванні; 
− випробування моделей; 
− участі у змаганнях. 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ Основне обладнання К-сть, 
шт. 

Верстати та обладнання 
1. Сушильна шафа 1  
2. Дошки креслярські 1  

3. Шафа для матеріалів, інструментів і зберігання моделей 
ракет 1  

4. Столи робочі (з розрахунку одне робоче місце на 
гуртківця) 1  

5. Токарний верстат по металу  1  
6. Верстат столярний малогабаритний 1  
7. Свердлильний верстат  1  
8. Слюсарний верстат 1 
9. Фрезерний верстат 1 

10. Циркулярна пилка 1 
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11. Згинальний верстат 1 
12. Токарний малогабаритний верстат по дереву 1 
13. Електроточило 1 
14. Електролобзик 1 
15. Компресор 1 
16. Фарборозпилювач 1 
17. Дриль  1 
18. Слюсарні лещата різні 3  
19. Персональні комп’ютери  5 
20. Принтер лазерний /струйний 3 
21 Принтер для 3D друку 1 
22. Апаратура для керування авіамоделями /комплект 5 

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя 
1. Секундомір електронний 3  
2. Терези електронні 1 
3. Гільйотина 1 
4. Електро плитка 1 
5. Ножиці по металу 1 
6. Лобзики (з пилками) 15  
7. Ножівки по дереву (різні) 2  
8. Ножівки по металу  2  
9. Ножиці (різні)  30  

10. Ножі (різні) 15  
11. Шило  15  
12. Рубанки (різні)  5  
13. Транспортири  3  
14. Циркулі (учнівські) 5  
15. Зубила  1  
16. Готовальні  1-2  
17. Пінцети  3  
18. Круглогубці 5  
19. Свердла по металу від 1 до 10 мм  20  
20. Штангенциркулі  2  
21. Лещата ручні, малогабаритні 5  
22. Кругоріз   1  
23. Молотки (50-100 г) 5  
24. Плоскогубці  5  
25. Гострозубці  5  
26. Надфілі (різні)  20  
27. Напилки (різні)  30  
28. Різці по металу  10  
29. Лінійки (1000-500 мм дерев’яні, металеві)  20  
30. Набір різьбонарізних інструментів  1  
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Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. 
Науково-технічний напрям. (Випуск 4) 

(Загальна редакція Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

«АВТОМОДЕЛЮВАННЯ (КІМНАТНІ КОРДОВІ МОДЕЛІ)»  
Основний та вищий рівні, 3 роки навчання 

 
(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»,  

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 
 

Автори: В. Л. Пивоваров, Р. Л. Снітко 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Актуальність навчальної програми пов’язана із зростанням зацікавленості 
учнівської молоді до автомоделювання – одного із найпопулярніших напрямів 
технічного моделювання, що поєднує конструювання і побудову діючих 
моделей. 

Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих об’єднаннях 
автомоделювання (кімнатні кордові моделі) закладів позашкільної освіти 
науково-технічного напряму та спрямована на вихованців 9-14 років.  

Мета навчальної програми – формування ключових компетентностей 
особистості засобами автомоделювання, а саме: конструювання та 
виготовлення кімнатних кордових автомоделей. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 
пізнавальної, яка передбачає оволодіння поняттями, знаннями з 

автомоделювання; ознайомлення із галузями автомобілебудування, їх 
досягненнями і перспективами подальшого розвитку; оволодіння основами 
електротехніки, дизайну, проектування, конструювання, інформаційними 
технологіями для 3D моделювання; 

практичної, яка орієнтована на формування техніко-технологічних вмінь 
і навичок, проектування, конструювання та виготовлення різних автомоделей, 
роботи з інструментами, матеріалами, технологічним обладнанням; засвоєння 
основних прийомів використання технологій в автомоделюванні; 

творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності, 
розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; 
формування вміння самостійно займатись автомоделюванням; розвиток 
конструкторських, винахідницьких, творчих здібностей, системного, 
просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, формування стійкого 
інтересу до науково-технічної творчості, потреби у творчої самореалізації; 

соціальної, яка орієнтована на розвиток трудової культури, досягнення 
високого рівня освіченості і вихованості; емоційний та інтелектуальний 
розвиток; формування кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, 
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працелюбство, самостійність), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння 
працювати у колективі; формування громадської поведінки, патріотизму, 
любові до України. 

Навчальна програма передбачає три роки навчання: 
основний рівень (2 роки навчання): 1-й рік – 144 год. (4 год./тиждень),  
                                                            2-й рік – 216 год. (6 год./тиждень);  
вищий рівень (1 рік навчання) – 216 год. (6 год./тиждень).  
В основі програми – принципи особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного навчання. 
Протягом першого року основного рівня навчання вихованці вчаться 

працювати з креслярським приладдям та інструментами ручної праці, 
електропаяльником, свердлильним верстатом, оволодівають знаннями та 
уміннями з початкового технічного моделювання та конструювання кімнатних 
кордових моделей класів «ЕЛ-Іграшка», «ЕЛ-О» за шаблонами та технічним 
рисунком, проведенням пробних запусків моделей. Вихованці знайомляться з 
правилами проведення змагань, приймають участь у змаганнях.  

Протягом другого року основного рівня навчання вихованці 
поглиблюють знаннями та уміннями з автомоделювання та конструювання 
кімнатних кордових моделей класів «ЕЛ-К», «ЕЛ-АЕРО», «ЕЛ-Р». Вихованці 
набувають вмінь користування вимірювальним інструментом підвищеної 
точності, а також працюють з інструментами ручної праці, на свердлильному 
верстаті. Під час занять вихованці набувають навичок технічного моделювання, 
вивчають технологічні прийоми побудови моделей автомобілів; вчаться читати 
та виконувати креслення.  

На вищому рівні навчання вихованці поглиблено вивчають сучасні 
технології моделювання, основи електротехніки, проектування та 
конструювання, графіки, технології роботи на свердлильному, токарному та 
фрезерному верстатах, пишуть програми та виготовляють окремі деталі на 3D 
принтері, розробляють конструкції кімнатних кордових моделей класів «ЕЛ-
Іграшка», «ЕЛ-К», «ЕЛ-О», «ЕЛ-АЕРО», «ЕЛ-Р» та шукають нові технічні 
рішення, використовуючи новітні матеріали. 

Теоретичні заняття передують практичній роботі, що сприяє 
застосуванню засвоєних знань на практиці. Під час проведення занять широко 
застосовуються проектні, інформаційно-комунікаційні технології (презентації, 
відеоролики), використання 3D принтера. Важливе місце у практичній роботі 
надається проведенню випробувань моделей та тренувальних запусків. 

Протягом навчального року організовуються екскурсії на виставки 
технічної творчості, підприємства машинобудування, зустрічі з конструкторами 
автомобільної техніки, спеціалістами в галузі машинобудування.  

Формами контролю за результативністю навчання є виконання 
практичних робіт, участь в масових заходах, спортивних змаганнях різних 
рівнів.  

У програмі наведено орієнтовний перелік обладнання, необхідного для 
забезпечення ефективності освітнього процесу.  
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З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 
здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 
професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 
роботи проводиться індивідуальна робота з учнями при підготовці до змагань, 
виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та 
індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, 
віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 
програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 
програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 
завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 
Основний рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Теми Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ  2 - 2 
2. Матеріали, інструменти та обладнання 4 4 8 
3. Кімнатні кордові моделі автомобілів  2 - 2 
4. Моделі класу «ЕЛ-Іграшка» 12 38 50 
5. Моделі класу «ЕЛ-О» (об'ємна) 14 40 54 
6. Тренувальні запуски моделей 2 8 10 
7. Змагання з автомодельного спорту - 16 16 
8. Підсумок  2 - 2 

 Разом: 38 106 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Дотримання правил 
техніки безпеки. 

Історія й розвиток автомодельного спорту.  
 
2. Матеріали, інструменти та обладнання (8 год.) 
Теоретична частина. Фізико-технічні властивості пластмаси, 

склотекстоліту, цупкого картону. Інструменти та обладнання, призначення та 
прийоми роботи з ними. Електропаяльник. Прийоми паяння. Свердлильний 
верстат, його будова, призначення. Правила техніки безпеки при роботі з 
інструментами та з обладнанням. 

Поняття креслення. Креслярське приладдя. Умовні позначення. 
Технічний рисунок. Поняття шаблону. 
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Практична частина. Підбирання матеріалів для виготовлення деталей 
кімнатних кордових моделей. Вправи з оволодіння прийомами роботи з 
лобзиком, викруткою, напилком, надфілем. Тренувальні вправи з використання 
лінійки, транспортира, циркуля. Виконання технічного рисунку з нанесенням 
умовних позначень. Тренувальні вправи з використання шаблону на плоских 
матеріалах. 

 
3. Кімнатні кордові моделі автомобілів (2 год.) 
Теоретична частина. Кімнатні кордові моделі автомобілів: суть поняття, 

класифікація.  
Будова кімнатних кордових моделей. Будова окремих вузлів і деталей 

моделі: кордова планка, струмознімач, кузов, рама, колеса, півосі, хомути для 
кріплення двигуна. Правила розрахунку окремих деталей.  

 
4. Моделі класу «ЕЛ-Іграшка» (50 год.) 
Теоретична частина. Технічні характеристики моделей класу «ЕЛ-

Іграшка». Рама моделі, кріплення рами до кузова. Поняття розмітки плоских 
деталей моделі. Кузов моделі, його призначення. Особливості виготовлення 
кузова моделі класу «ЕЛ-Іграшка». Будова колеса. Кронштейни для кріплення 
коліс. Кордова планка, її призначення, вимоги до розмірів. Способи кріплення 
кордової планки. Заклепування. Призначення струмознімача, його будова, 
способи кріплення. Паяння. Технологія ґрунтування та фарбування моделі. 
Правила складання моделі.  

Практична частина. Виготовлення шаблонів деталей. Виготовлення 
рами, хомутів для кріплення електродвигунів. Виготовлення коліс. Свердління і 
зенковка отворів, встановлення гуми, складання коліс. Виготовлення 
кронштейнів для кріплення коліс. Виготовлення кордової планки, кріплення до 
рами за допомогою заклепування. Розмічання та виготовлення струмознімача. 
Випилювання роздільної канавки надфілем та напилком. Фарбування рами, 
вузлів та деталей. Встановлення двигуна. Складання моделі. Фіксація та 
кріплення гвинтів. Встановлення двигуна та його позиціювання. Дотримання 
розмірів. Тренувальні запуски і регулювання моделі.  

 
5. Моделі класу «ЕЛ-О» (об'ємна) (54 год.) 
Теоретична частина. Технічні характеристики моделей класу «ЕЛ-О» 

(об'ємна). Кузов моделі. Паперова розгортка кузова автомобіля, її вирізування 
та фарбування. Способи кріплення кузова до рами. Технологія ґрунтування та 
фарбування деталей моделі. Правила складання моделі. 

Практична частина. Виготовлення кузова моделі автомобіля з паперу та 
встановлення кріплення. Фарбування кузова. Виготовлення деталей та вузлів 
кімнатної кордової моделі: рами, кордової планки, струмознімача, коліс, 
півосей, хомутів для кріплення двигуна. Припасовування розмірів рами під 
розміри кузова. Встановлення двигуна. Фарбування рами, вузлів та деталей. 
Складання моделі. Дотримання розмірів. Тренувальні запуски і регулювання 
моделі.  
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6. Тренувальні запуски моделей (10 год.) 
Теоретична частина. Технічні прийоми запуску моделей на кордодромі. 

Правила поведінки на кордодромі. Налаштування моделей. 
Практична частина. Відпрацювання стійких навичок запуску моделей на 

кордодромі. 
 
7. Змагання з автомодельного спорту (16 год.) 
Практична частина. Екскурсії на машинобудівні підприємства. 

Відвідування виставок автомобільної техніки. Участь у виставках технічної 
творчості. Участь у змаганнях. 

 
8. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків.  
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти:  
- призначення інструментів ручної праці, їх будову та роботу з ними; 
- призначення креслярського обладнання; 
- призначення електропаяльника; 
- будову та призначення свердлильного верстата; 
- класифікацію кімнатних кордових моделей автомобілів;  
- загальне поняття про конструкцію кордових моделей автомобілів; 
- властивості й технологію обробки матеріалів; 
- правила техніки безпеки під час роботи; 
- правила проведення змагань. 
 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
- організовувати робоче місце; 
- використовувати креслярське приладдя; 
- користуватись шаблонами, переносити зображення на заготовки; 
- користуватись інструментами ручної праці; 
- використовувати свердлильний верстат, електропаяльник; 
- виготовляти раму, напівосі, хомути для кріплення електродвигунів, 

колеса, кузов моделі, кордову планку; 
- виготовляти струмознімач; 
- складати моделі, дотримуючись геометричних розмірів.  
 
Вихованці мають набути досвід: 
- побудови кімнатних кордових моделей класів «ЕЛ-Іграшка», «ЕЛ-О»; 
- роботи в команді; 
- пробних запусків та регулювання моделей; 
- участі у змаганнях.  
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Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Теми Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ  3 - 3 
2. Матеріали, інструменти та обладнання  3 9 12 

3. Кімнатні кордові моделі автомобілів 
класу «ЕЛ-К» (контурна)  12 40 52 

4. Кімнатні кордові моделі автомобілів 
класу «ЕЛ-АЕРО»  12 44 56 

5. Кімнатні кордові моделі автомобілів 
класу «ЕЛ-Р» (редукторна)  15 45 60 

6. Тренувальні запуски моделей  3 9 12 
7. Змагання з автомодельного спорту - 18 18 
8. Підсумок  3 - 3 

 Разом: 51 165 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (3 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 
безпеки. 

 
2. Матеріали, інструменти та обладнання (12 год.) 
Теоретична частина. Фізико-технічні властивості пластику, металу, 

дюралю, деревини. Інструменти та обладнання, призначення та прийоми роботи 
з ними. Вимірювальні інструменти підвищеної точності. Індикатор. 

Токарний, фрезерний верстати, їх будова, призначення, особливості 
оброблення різних матеріалів, послідовність виконання робіт. Види з'єднань.  

Правила техніки безпеки при роботі з інструментами та з обладнанням. 
Види креслень. Правила виконання креслень. Креслення кімнатних 

кордових моделей автомобілів. 
Практична частина. Підбирання матеріалів для виготовлення деталей 

кімнатних кордових моделей. Вправи з оволодіння прийомами роботи з 
зубилом, кернером, ножівкою, плашками для нарізання різьби, плоскогубцями, 
круглогубцями, шилом. Тренувальні вправи зі штангенциркулем, 
штангенрейсмусом, мікрометром, індикатором. Виконання креслень моделі за 
вибором.  

 
3. Кімнатні кордові моделі автомобілів класу «ЕЛ-К» (контурна) 

(52 год.) 
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Теоретична частина. Технічні характеристики кімнатних кордових 
моделей класу «ЕЛ-К» (контурна). Кузов моделі (контур), послідовність 
виготовлення, вимоги. Технологія ґрунтування та фарбування вузлів та деталей. 
Способи кріплення кузова моделі (контура) до рами. Порядок складання 
моделі, балансування та відцентровування.  

Практична частина. Виконання креслення рами та кузова моделі, 
окремих деталей. Підготовка матеріалів та інструментів до роботи над 
виготовленням моделі. Виготовлення деталей: рами, півосей, хомутів, 
струмознімача, коліс, кордової планки, кузова (контура). Встановлення 
двигуна. Фарбування рами, вузлів та деталей. Складання моделі. Тренувальні 
запуски та регулювання моделі.  

 
4. Кімнатні кордові моделі автомобілів класу «ЕЛ-АЕРО» (56 год.) 
Теоретична частина. Технічні характеристики кімнатних кордових 

моделей класу «ЕЛ-АЕРО». Види конструкцій рами аеромобіля: трубчаста, 
плоска, літакового типу. Пілон: призначення та види. Обтічник, форми 
обтічників. Повітряний гвинт, їх класифікація. Технологія фарбування моделі. 
Послідовність складання моделі. Особливості кріплення двигуна.  

Правила розрахунку швидкості руху моделі на кордодромі. Правила 
визначення діаметра та частоти обертання коліс моделі.  

Практична частина. Розроблення та виконання креслень деталей моделі 
класу «ЕЛ-АЕРО». Вибір конструкції рами аеромобіля, матеріалів та 
інструментів для її виготовлення. Виготовлення: рами, пілона, півосей, хомутів, 
струмознімача, коліс, кордової планки, обтічника, повітряного гвинта. 
Кріплення двигуна. Фарбування рами, вузлів та деталей. Складання моделі. 
Перевірка дотримання розмірів. Перевірка дієздатності механізмів.  

Проведення розрахунків швидкості руху моделі на кордодромі. 
Тренувальні запуски та регулювання моделі.  

 
5. Кімнатні кордові моделі автомобілів класу «ЕЛ-Р» (редукторна) 

(60 год.) 
Теоретична частина. Загальна будова та технічні характеристики 

моделей класу «ЕЛ-Р». Особливості виготовлення кузова моделей класу «ЕЛ-Р» 
(редукторна). Поняття моторами, металевого підрамника, шестерні. Будова та 
призначення підшипників, ступиць. Технологія шпаклювання, ґрунтування, 
фарбування. Послідовність складання та регулювання моделі.  

Практична частина. Виконання креслень рами, деталей і вузлів моделі. 
Підготовка матеріалів та інструментів до роботи. Виготовлення рами моделі з 
підрамником, підшипниками або втулками, передньої підвіски з колесами та 
ступицями. Виготовлення ступиці трансмісії та задніх коліс, кордової планки, 
струмознімача. Виготовлення шестерень: підбір співвідношень; регулювання 
осьового розбігу; регулювання зазорів між підшипниками та розпірними 
втулками. Встановлення двигуна та його позиціювання. Шпаклювання, 
ґрунтування, фарбування моделі. Складання ходової частини моделі. 
Тренувальні запуски та регулювання моделі.  
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6. Тренувальні запуски моделей (12 год.) 
Теоретична частина. Правила змагань. Техніка безпеки на кордодромі. 
Практична частина. Організація та проведення тренувальних запусків 

моделей.  
 
7. Змагання з автомодельного спорту (18 год.) 
Практична частина. Участь у виставках, змаганнях з автомодельного 

спорту. Екскурсії. 
  
8. Підсумок (3 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків.  

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти:  
- технічні характеристики та будова моделей класів «ЕЛ-АЕРО», «ЕЛ-

К», «ЕЛ-Р»; 
- властивості матеріалів (пластик, метал, дюраль, дерево); 
- послідовність складання вузлів і механізмів моделей; 
- правила техніки безпеки; 
- правила проведення змагань; 
- будову та прийоми роботи на верстатах. 
 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
- організовувати робоче місце; 
- працювати з вимірювальними інструментами підвищеної точності; 
- обирати матеріали та інструменти до роботи над моделлю; 
- виготовляти деталі з металу, дюралі, дерева й пластику; 
- виконувати креслення окремих вузлів і деталей моделей класів «ЕЛ-К» 

(контурна), «ЕЛ-АЕРО», «ЕЛ-Р» (редукторна); 
- виготовляти раму, деталі ходової частини моделі, струмознімач, 

контур, колеса та задні і передні стояки для кріплення коліс, кордову планку, 
обтічник; 

- шпаклювати, ґрунтувати, фарбувати, складати моделі; 
- випробовувати та налаштовувати моделі на кордодромі. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- організації робочого місця; 
- побудови кімнатних кордових моделей класів «ЕЛ-К», «ЕЛ-АЕРО», 

«ЕЛ-Р»; 
- розрахунку швидкості руху моделі на кордодромі; 
- налаштування моделі; 
- участі у виставках та змаганнях. 
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Вищий рівень 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Теми Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 3 - 3 

2. Електродвигуни кімнатних кордових 
моделей  6 24 30 

3. 
Інформаційно-комунікаційні технології 
моделювання кімнатних кордових 
моделей 

4 30 34 

4. Проектування та виготовлення кімнатних 
кордових моделей 9 105 114 

5. Тренувальні запуски моделей  2 12 14 
6. Змагання з автомодельного спорту - 18 18 
7. Підсумок  3 - 3 
  Разом: 27 189 216 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (3 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 
безпеки. 

Сучасні технології машинобудування. Метали та сплави. 
 
2. Електродвигуни кімнатних кордових моделей (30 год.)  
Теоретична частина. Поняття електричного струму, напруги, сили 

струму, опору. Закон Ома. Типи трансформаторів. Випрямлячі струму. 
Тахометр.  

Технічні характеристики електродвигунів: будова, призначення, принцип 
дії. Вимоги до електричних двигунів кімнатних кордових моделей. Правила 
розрахунку конструкції двигуна. Випробувальний стенд.  

Техніка безпеки під час роботи з електричним двигуном та електричними 
приладами.  

Практична частина. Розроблення конструкції та виготовлення деталей 
електродвигуна: якоря, колектора, щіткотримачів, щіток, обмоток, корпусу, 
полюсних наконечників тощо. Складання електродвигуна. Регулювання й 
обкатка двигуна. Встановлення двигуна на рамі моделі. Проведення 
випробування двигуна на стенді.  

 
3. Інформаційно-комунікаційні технології моделювання кімнатних 

кордових моделей (34 год.) 
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Теоретична частина. Дизайн кімнатних кордових моделей. Тюнінг. 
Комп’ютерна графіка. 3D моделювання. Технології 3D друку. Авторське право, 
інтелектуальна власність. Лазерний тахометр для вимірювання номінальних 
обертів електродвигуна моделі. 

Практична частина. Розроблення дизайну автомоделі. Виконання 
графічних зображень моделей. Написання програм для друку деталей 
автомоделей на 3D принтері. Тренувальні вправи з використанням тахометра. 

 
4. Проектування та виготовлення кімнатних кордових моделей 

(114 год.) 
Теоретична частина. Постановка проблеми. Визначення завдання для 

виконання проекту. Робота з інформаційними джерелами. Створення банку 
ідей. 

Практична частина. Перегляд зразків та наочних посібників, готових 
кордових моделей. Аналіз та систематизація інформації. Розроблення ескізу. 
Комплектування інструментів та матеріалів. Виготовлення моделі з 
дотриманням технологічної послідовності. 

Контролювання якості готового виробу. Презентація та оцінка, захист 
творчого проекту. 

 
5. Тренувальні запуски моделей (14 год.) 
Теоретична частина. Правила змагань. Техніка безпеки під час змагань. 
Практична частина. Організація та проведення тренувальних запусків 

моделей. 
 
6. Змагання з автомодельного спорту (18 год.) 
Практична частина. Відвідування тематичних виставок. Екскурсії. 

Участь у змаганнях з автомодельного спорту. Зустрічі з відомими 
автомоделістами. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців. 

 
7. Підсумок (3 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти:  
- основи дизайну;  
- основи електротехніки; 
- будову електродвигуна та принцип його роботи; 
- сучасні технології моделювання; 
- властивості й технологію обробки сучасних матеріалів; 
- правила техніки безпеки під час роботи; 
- правила проведення змагань. 
 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
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- проектувати та конструювати автомоделі за вибором; 
- працювати з вимірювальними інструментами підвищеної точності;  
- працювати на свердлильному верстаті; 
- розраховувати параметри деталей; 
- працювати з лазерним тахометром; 
- використовувати 3D принтер для друку окремих деталей моделі;  
- самостійно виготовляти деталі з металу та пластмаси, пластику, дерева, 

паперу. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- виготовлення складальних креслень, окремих вузлів і деталей 

автомоделей;  
- побудови кімнатних кордових моделей; 
- нових технічних рішень; 
- використання сучасних технологій в автомоделюванні; 
- випробування моделей на кордодромі; 
- участі у змаганнях. 
 

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
 

№ Основне обладнання Кількість, шт. 
Верстати 

1. Верстат свердлильний настільний 1 
2. Верстат фрезерний 1 
3. Верстат токарний 1 
4. Електроточило 1 
5. Верстат «Умілі руки» 2 

Інструменти 
1. Плоскогубці 5 
2. Круглогубці 5 
3. Гострогубці 5 
4. Викрутки 10 
5. Електропаяльник 3 
6. Електролобзик 1 
7. Дриль ручний (з набором свердел) 1 
8. Бруски для заточування 2 
9. Ножі (складані, скальпелі, НМ-1) 15 

10. Рубанки 3 
11. Лобзики (з пилками) 10 
12. Ножівки по дереву (різні) 3 
13. Ножиці 15 
14. Циркулі (учнівські) 10 
15. Штангенциркуль 10 
16. Транспортир 5 
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17. Напилки (різні) 30 
18. Надфілі (набір) 5 
19. Лещата (малогабаритні) 5 
20. Терези з рівновагами або електронні 1 
21. Олівці, гумки, копіювальний папір, пензлі 15 
22. Молотки (50-100 гр.) 5 
 Технічне обладнання 
1. Комп'ютер 1 шт. 
2. 3D принтер  1 шт. 
3. Картриджі з пластиковою ниткою для 3D принтера  10 шт. 
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Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. 
Науково-технічний напрям. (Випуск 4) 

(Загальна редакція Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

«АВТОМОДЕЛЮВАННЯ» 
Початковий, основний і вищий рівні, 3 роки навчання 

 
(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»,  

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 
 

Автори: В. В. Качур, Л. Е. Сук 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Залучення дітей та молоді до занять автомоделюванням є одним із шляхів 
задоволення особистісних потреб, стимулювання прагнення розвинути 
індивідуальні здібності, розширення обсягу знань, вирішення проблем 
спілкування з однолітками, змістовної організації вільного часу та основних 
життєвих компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 
діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу програми покладено 
«Навчальну програму з автомоделювання», яка опублікована в збірнику 
«Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за 
ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1».  

Навчальна програма реалізується у гуртках студіях, творчих об’єднаннях, 
клубах спортивно-технічного профілю науково-технічного напряму 
позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 9 до 18 років. 

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 
особистості засобами автомоделювання. 

Основні завдання полягають у набутті таких компетентностей: 
пізнавальної, яка передбачає ознайомлення з галуззю 

автомобілебудування, її досягненнями та перспективами подальшого розвитку; 
ознайомлення з будовою моделей та їх технічними характеристиками; 
оволодіння основними поняттями проектування, конструювання, моделювання 
автомобілів;  

практичної, яка орієнтована на навчання вихованців самостійно 
орієнтуватися в інформаційному просторі; формування техніко-технологічних 
умінь і навичок роботи з інструментами, різними матеріалами, верстатним 
обладнанням; вміння практично використовувати теоретичні знання на 
практиці, самостійно проектувати, конструювати та виготовляти автомоделі; 
вміти практично використовувати набуті знання, уміння та навички; засвоєння 
основних прийомів використання технологій в автомоделюванні; 

творчої, яка передбачає розв’язування творчих завдань; набуття досвіду 
власної творчої діяльності з автомоделювання; виховання естетичного смаку, 



творчої уяви, фантазії; сприяння визначенню індивідуального стилю роботи; 
створення власних творчих розробок; розвиток конструкторських, 
винахідницьких, дослідницьких, творчих здібностей, системного, просторового 
і логічного мислення, уяви, фантазії; формування стійкого інтересу до 
автомоделювання; 

соціальної, яка орієнтована на досягнення високого рівня освіченості і 
вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування 
кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, працелюбність, 
наполегливість у досягненні мети тощо), ціннісного ставлення до себе та 
інших; розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого 
становлення. 

Навчальна програма передбачає три роки навчання у групах початкового, 
основного та вищого рівнів: 

початковий рівень – 144 год. (4 год./тиждень); 
основний рівень – 216 год. (6 год./тиждень); 
вищий рівень – 360 год. (10 год./тиждень).  
На початковому рівні навчання вихованці вчаться працювати зі 

слюсарними та вимірювальними інструментами, оволодівають початковими 
елементами технічного моделювання, конструюють моделі; вивчають будову 
двигуна, а також проводять пробні запуски моделей.  

Програма основного рівня навчання передбачає поглиблення знань з 
автомоделювання, побудову кордових та радіокерованих моделей; вивчення 
основ матеріалознавства, технологій машинобудування, оволодіння навичками 
технічного моделювання, вивчення будови моделей автомобілів, властивостей 
та технології обробки матеріалів, правил безпеки під час роботи на верстатному 
обладнанні, користування вимірювальними приладами.  

Впродовж навчального року проводяться екскурсії до лабораторій 
автомоделювання, на виставки технічної творчості, підприємства 
машинобудування. Організовуються зустрічі з конструкторами автомобільної 
техніки, спеціалістами в галузі машинобудування. 

Програма вищого рівня навчання передбачає поглиблене вивчення основ 
проектування та конструювання, дизайну, матеріалознавства, технології роботи 
на металообробному устаткуванні. Основою роботи є проектно-технологічна 
діяльність гуртківців: від творчого задуму до виготовлення моделі та участі у 
змаганнях. 

Формами контролю за результативністю навчання є виконання 
практичних робіт, участь в конкурсах, виставках і змаганнях різного рівня. 

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 
Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 
рівня підготовленості. 

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 
здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 
професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 
роботи проводиться індивідуальна робота з вихованцями під час підготовки до 
змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для 



диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, 
обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 
програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 
програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 
завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 
Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Теми Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Слюсарні інструменти та креслярське 
приладдя 2 4 6 

3. Основи машинобудування  4 6 10 
4. Пілон та стабілізатор 12 24 36 
5. Колеса 2 18 20 
6. Бак для пального 2 4 6 
7. Складання моделі автомобіля 2 10 12 
8. Повітряні гвинти 2 8 10 
9. Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) 4 16 20 
10. Екскурсії, змагання, виставки 2 18 20 
11. Підсумок 2 - 2 

  Разом: 36 108 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Правила 

поведінки в лабораторії. Правила безпеки під час роботи на верстатах, з 
інструментами. 

Історія та розвиток автомодельного спорту.  
 
2. Слюсарні інструменти та креслярське приладдя (6 год.) 
Теоретична частина. Слюсарні інструменти: призначення, будова та 

прийоми роботи. Правила безпечного поводження з інструментами. 
Креслярське приладдя.  

Практична частина. Вправи з оволодіння навичками роботи з лінійкою, 
рейсмусом, штангенциркулем (0-150 мм, точність 0,1 мм) тощо. 

 
3. Основи машинобудування (10 год.) 
Теоретична частина. Автомобілі: класифікація, конструкції, будова 

окремих вузлів і деталей.  



Призначення креслеників. Основні правила виконання креслеників: 
формати, лінії, розміщення видів на кресленику, зображення розтинів, 
різьбових з’єднань, окремих стандартних деталей (підшипники, зубчасті 
зчеплення). 

Правила розрахунку та креслення окремих деталей моделі. 
Практична частина. Вивчення вузлів і деталей автомобіля за готовими 

креслениками. Проведення розрахунків та креслення окремих деталей моделі. 
 
4. Пілон та стабілізатор (36 год.) 
Теоретична частина. Поняття розмітки плоских деталей. Способи 

нанесення креслеників на плоских матеріалах. Технологія виготовлення та 
обробки деталей пілона та стабілізатора. 

Практична частина. Виготовлення пілона та стабілізатора: нанесення 
креслеників на матеріал, розмічання, висвердлювання та оброблення напилком 
і наждачним папером. 

 
5. Колеса (20 год.) 
Теоретична частина. Колесо: види, призначення. будова. Підшипники: 

види, призначення, розміри, застосування. Гума: властивості, способи обробки. 
Технологія виготовлення коліс. 

Принцип дії свердлильного верстата. Правила безпеки під час роботи на 
свердлильному верстаті.  

Різьбове з’єднання: поняття, види, призначення, розміри, позначення на 
креслениках. Інструменти й обладнання для нарізання різьби: призначення, 
застосування, правила безпеки.  

Практична частина. Вправи з оволодіння навичками свердління отворів 
та нарізання різьби. Виготовлення деталей коліс. Складання коліс: 
запресовування підшипників, установлення гуми. 

 
6. Бак для пального (6 год.) 
Теоретична частина. Бак для пального: види, призначення, будова, 

вимоги, герметичність. Технологія виготовлення бака для пального.  
Обладнання та матеріали для паяння. Правила безпеки при паянні. 
Практична частина. Виготовлення викрійки та деталей бака для 

пального. Збирання деталей бака за допомогою електропаяльника. Перевірка на 
герметичність. 

 
7. Складання моделі автомобіля (12 год.) 
Теоретична частина. Послідовність складання моделі. 
Практична частина. Складання моделі. Дотримання геометричних 

розмірів. 
 
8. Повітряні гвинти (10 год.) 



Теоретична частина. Повітряні гвинти: поняття, види, будова, принцип 
роботи, матеріали та обладнання, технологія виготовлення, обробка, 
балансування.  

Практична частина. Виготовлення повітряних гвинтів: підготовка 
шаблонів; розмітка на буковому або липовому брусках, оброблення за 
допомогою напилків і наждачного паперу, балансування, покривання лаком (2-
3 шари).  

 
9. Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) (20 год.) 
Теоретична частина. Поняття будови та конструкції ДВЗ. Призначення 

деталей ДВЗ та принцип їх роботи. Методи регулювання ДВЗ. 
Практична частина. Вивчення конструкції двигуна: розбирання, 

промивання, складання. Пробні запуски та регулювання двигуна. 
 
10. Екскурсії, змагання, виставки (20 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань з автомодельного 

спорту, правила безпеки під час їх проведення. Правила поводження на 
кордодромі. Порядок роботи на старті. 

Практична частина. Екскурсії на машинобудівні підприємства. 
Відвідування виставок автомобільної техніки. 

Участь у виставках технічної творчості та змаганнях. 
 
11. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
  

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
- призначення слюсарних інструментів, їх будову та роботу з ними; 
- основні правила виконання креслень; 
- класифікацію автомобілів, загальне поняття про їх конструкцію; 
- властивості й технологію обробки матеріалів; 
- правила безпеки під час роботи; 
- правила проведення змагань. 
 
Вихованці мають вміти і застосовувати: 
- використовувати креслярське приладдя; 
- виконувати кресленики моделей; 
- користуватись слюсарними інструментами; 
- працювати на свердлильному верстаті; 
- виготовляти окремі вузли і деталі автомоделі; 
- складати модель автомобіля. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- виконання креслеників; 



- роботи із слюсарними інструментами; 
- виготовлення діючих моделей автомобілів; 
- участі у виставках технічної творчості та змаганнях. 

 
Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Теми Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 
2. Інструменти та обладнання 6 6 12 
3. Машинобудівне креслення 4 24 28 
4. Конструкція автомоделей 18 42 60 
5. Бак для пального (на кордових моделях) 1 5 6 
6. Слюсарно-складальні роботи 14 36 50 
7. Виготовлення кузова або обтічника 3 9 12 
8. Складання та регулювання моделі 3 21 24 
9. Екскурсії, змагання, виставки 3 15 18 
10. Підсумок 4 - 4 

  Разом: 58 158 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Правила 

поведінки в лабораторії. Правила безпеки під час роботи з інструментами та на 
верстатах. 

Класи кордових та радіокерованих моделей. Демонстрування моделей. 
 
2. Інструменти та обладнання (12 год.) 
Теоретична частина. Вимірювальні інструменти підвищеної точності: 

штангенциркуль, мікрометр, індикаторні головки годинникового типу тощо.  
Принцип дії токарного та фрезерного верстатів. Особливості обробки 

різних матеріалів, послідовність виконання робіт. Правила техніки безпеки під 
час роботи з інструментами та обладнанням. 

Практична частина. Оволодіння прийомами роботи з вимірювальними 
інструментами підвищеної точності. Оволодіння прийомами роботи на 
токарному та фрезерному верстатах. 

 
3. Машинобудівне креслення (28 год.) 
Теоретична частина. Правила зображення проекцій та розтинів на 

креслениках. Зубчаста передача: види, застосування, основні параметри, методи 
розрахунку. Поняття допусків та посадок. 



Практична частина. Вивчення креслеників окремих вузлів і деталей 
автомобіля. Зображення окремих вузлів, виконання проекцій. Проведення 
розрахунків та виконання кресленика зубчастої передачі. 

 
4. Конструкція автомоделей (60 год.) 
Теоретична частина. Класи кордових та радіокерованих автомоделей. 

Будова автомоделей. Призначення окремих вузлів, механізмів та деталей. 
Ходова частина моделі. Матеріали для виготовлення вузлів, механізмів та 
деталей моделі, властивості цих матеріалів.  

Принципи роботи радіоапаратури та виконавчих механізмів. 
Акумулятори для моделей. Електричні двигуни. Зарядні пристрої. Правила 
техніки безпеки. 

Практична частина. Виконання креслеників вузлів, механізмів та 
деталей моделі. Підбір матеріалів. Розмічання заготовок. Виготовлення вузлів, 
механізмів та деталей моделі на токарному та фрезерному верстатах із 
використанням вимірювальних інструментів підвищеної точності. 
Комплектування та встановлення радіоапаратури, виконавчих механізмів, 
електродвигунів, акумуляторів (для радіокерованих моделей). 

 
5. Бак для пального (на кордових моделях) (6 год.) 
Теоретична частина. Особливості конструкції бака для пального на 

кордових моделях. Правила техніки безпеки при паянні. 
Практична частина. Виготовлення викрійки та деталей бака для 

пального. Збирання деталей бака за допомогою електропаяльника. Перевірка 
герметичності. 

 
6. Слюсарно-складальні роботи (50 год.) 
Теоретична частина. Послідовність складання вузлів і механізмів моделі 

та моделі в цілому. 
Практична частина. Припасовування деталей. Свердління отворів, 

нарізання різьби. Регулювання зазорів у механізмах і вузлах моделі. Складання 
ходової частини моделі. Встановлення вузлів і механізмів, їх позиціювання. 
Налаштування моделі. 

 
7. Виготовлення кузова або обтічника (12 год.) 
Теоретична частина. Поняття про обтічність моделі та її аеродинамічні 

властивості. Технологія виготовлення обтічника (кузова) з композитних 
матеріалів. Правила техніки безпеки при виконанні робіт. 

Практична частина. Виготовлення кузова або обтічника моделі: 
виготовлення кресленика і болванки, виклейка по болванці, ґрунтування, 
шліфування та фарбування. 

 
8. Складання та регулювання моделі (24 год.) 
Теоретична частина. Порядок складання моделей автомобілів. Методи 

регулювання моделі. 



Практична частина. Складання моделі. Пробні запуски та регулювання 
моделі. Тренування. 

 
9. Екскурсії, змагання, виставки (18 год.) 
Теоретична частина. Правила поведінки на кордодромі та на майданчику 

для радіокерованих моделей. Порядок виходу та роботи на старті. 
Практична частина. Екскурсії на машинобудівні підприємства. 

Відвідування виставок автомобільної техніки. Участь у роботі виставок 
технічної творчості. Участь у змаганнях. 

 
10. Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати та розуміти: 
- будову кордових та радіокерованих моделей; 
- будову двигуна та принцип його роботи; 
- послідовність складання вузлів і механізмів моделей; 
- правила безпеки при запусках моделей та під час проведення змагань; 
- правила проведення змагань; 
- основи проектування та конструювання; 
- прийоми роботи на металообробному устаткуванні. 
 
Вихованці мають вміти та застосовувати: 
- працювати з вимірювальними інструментами підвищеної точності; 
- виготовляти бак для пального на кордових моделях; 
- будувати кордові та радіокеровані моделі автомобілів різних класів; 
- виготовляти деталі з металу та пластику; 
- складати ходову частину моделі. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- роботи з різними матеріалами; 
- роботи з вимірювальними інструментами; 
- виготовлення деталей з металу та пластику; 
- складання ходової частини моделі; 
- моделювання, конструювання та виготовлення діючих моделей 

автомобілів; 
- участі у виставках технічної творчості та змаганнях. 
 

Вищий рівень 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Теми Кількість годин 
теоретичних практичних усього 



1. Вступ 2 - 2 
2. Матеріалознавство в машинобудуванні 18 - 18 
3. Виготовлення автомоделей 21 255 276 
4. Тренувальні запуски моделей 6 24 30 
5. Екскурсії, змагання, виставки - 30 30 
6. Підсумок 4 - 4 
  Разом: 51 309 360 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи, інструктаж з 

техніки безпеки. Класи кордових і радіокерованих моделей. 
  
2. Матеріалознавство в машинобудуванні (18 год.) 
Теоретична частина. Технології у машинобудуванні. Основи 

матеріалознавства: метали та їх сплави. Термічна обробка металів і сплавів.  
 
3. Виготовлення автомоделей (276 год.) 
Теоретична частина. Основи проектування та дизайну.  
Конструкція моделей різних класів. Призначення вузлів, механізмів та 

деталей. Ходова частина моделі. Матеріали для виготовлення вузлів, механізмів 
та деталей моделі, властивості цих матеріалів. Послідовність складання вузлів і 
механізмів моделі. Послідовність складання моделі. 

Практична частина. Проектування та конструювання автомоделей (за 
власним вибором та індивідуальним планом). 

 
4. Тренувальні запуски моделей (30 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань. Правила поводження 

на кордодромі та на майданчику для радіокерованих моделей. Правила безпеки 
під час проведення змагань. 

Практична частина. Тренувальні запуски моделей. 
 
5. Екскурсії, змагання, виставки (30 год.) 
Практична частина. Екскурсії на машинобудівні підприємства. Участь у 

виставках, змаганнях. 
 
6. Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати та розуміти: 
- основи проектування, конструювання, дизайну, матеріалознавства, 

електротехніки; 



- прийоми роботи на металообробних верстатах. 
 
Вихованці мають вміти та застосовувати: 
- виготовляти деталі з різних матеріалів; 
- інструменти для побудови кордових або радіокерованих моделей; 
- будувати кордові та радіокеровані моделі автомобілів різних класів. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- роботи на металообробному устаткуванні; 
- роботи з вимірювальними інструментами підвищеної точності; 
- виготовлення деталей з різних матеріалів; 
- виконання дизайну моделі; 
- проектування, моделювання, конструювання та виготовлення кордових 

та радіокерованих діючих моделей автомобілів; 
- участі у виставках технічної творчості та змаганнях. 
 

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
 

№ Основне обладнання Кількість, 
шт. 

Верстати 
1. Верстат свердлильний настільний 1 
2. Верстат фрезерний 1 
3. Верстат токарний 1 
4. Електроточило 1 
5. Верстат «Умілі руки» 2 

Інструменти 
1. Плоскогубці 5 
2. Круглогубці 5 
3. Гострогубці 5 
4. Викрутки 10 
5. Електропаяльник 3 
6. Електролобзик 1 
7. Дриль ручний (з набором свердел) 1 
8. Брусок для заточування 2 
9. Ніж (складаний, скальпель, НМ-1) 15 

10. Рубанок 3 
11. Лобзик (з пилками) 10 
12. Ножівки по дереву (різні) 3 
13. Ножиці 15 
14. Циркуль (учнівський) 10 
15. Штангенциркуль 10 
16. Транспортир 5 
17. Напилки (різні) 30 



18. Надфілі (набір) 5 
19. Лещата (малогабаритні) 5 
20. Терези з рівновагами або електронні 1 
21. Олівці, гумки, копіювальний папір, пензлі 15 
22. Молоток  (50-100 гр.) 5 
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Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. 
Науково-технічний напрям. (Випуск 4) 

(Загальна редакція Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

«КАРТИНГ» 
Початковий та основний рівні, 2 роки навчання 

 
(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»,  

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 
 

Автори: Качур В. В., Кияниченко І. С., Балан В. А. 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Залучення дітей та молоді до занять картингом є одним із шляхів 

задоволення особистісних потреб дітей та учнівської молоді, стимулювання 
прагнення до розвитку індивідуальних здібностей, розширення обсягу знань, 
вирішення проблем спілкування з однолітками, змістовної організації вільного 
часу та основних життєвих компетенцій, яких вимагає від своїх громадян 
сучасне суспільство. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 
діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу програми покладено 
навчальну програму з картингу, яка опублікована в збірнику «Навчальні 
програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за ред. 
Биковського Т. В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1». 

Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих 
об’єднаннях, клубах спортивно-технічного профілю науково-технічного 
напряму закладів позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 
9 до 16 років. 

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 
особистості засобами технічної творчості. 

Основні завдання полягають у набутті таких компетентностей: 
пізнавальної, яка передбачає оволодіння основними поняттями та 

знаннями з конструювання та техніки водіння картів; вивчення історії картингу; 
будови, технічних характеристик, особливостей картів;  

практичної, яка орієнтована на формування техніко-технологічних умінь 
і навичок роботи з інструментами, матеріалами, верстатним обладнанням; 
формування вміння практично використовувати теоретичні знання на практиці; 
засвоєння основних прийомів самостійного водіння карта; 

творчої, яка передбачає розвиток конструкторських, винахідницьких, 
дослідницьких, творчих здібностей; системного, просторового і логічного 
мислення, уяви, фантазії; формування стійкого інтересу до занять картингом;  

соціальної, яка орієнтована на досягнення високого рівня освіченості і 
вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування 



кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, працелюбність, 
наполегливість у досягненні мети тощо), ціннісного ставлення до себе та 
інших; розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого 
становлення. 

Навчальна програма передбачає два роки навчання у групах початкового 
та основного рівнів: 

початковий рівень – 144 год. (4 год./тиждень), діти 9-12 років; 
основний рівень – 216 год. (6 год./тиждень), діти 12-16 років. 
На початковому рівні вихованці ознайомлюються із історією 

автомобілебудування та картингу, загальною будовою автомобіля (на прикладі 
карта); вивчають конструкції карта з робочим об’ємом двигунів до 80 смз, 
освоюють водіння карту та прості технологічні операції з його технічного 
обслуговування (заміна та ремонт коліс, установка окремих вузлів та агрегатів 
тощо), вивчають правила проведення змагань. 

Заняття картингом пов’язані з підвищеною небезпекою як для 
картингістів, так і для оточуючих. Враховуючи це, інструктаж з правил безпеки 
слід проводити 1 раз на місяць, а спеціальний інструктаж – перед кожним 
виконанням вправ із водіння. На всіх тренуваннях із водіння слід 
використовувати сигнальні суддівські прапори. Кожен вихованець під час 
виконання вправ із водіння та наступних тренувань обов’язково має вдягати 
комбінезон, захисний шолом, рукавички, навіть у тому разі, якщо йому 
необхідно проїхати на невеликій швидкості декілька метрів. 

У процесі відпрацювання вправ, які становлять курс навчання водінню, 
слід використовувати таку форму занять як змагання (наприклад, на чіткість 
зупинки передніх коліс карта на декількох лініях, нанесених на дорожньому 
покритті через кожні 10-15 м). 

На основному рівні вихованці навчаються основам конструювання, теорії 
руху автомобіля, поглиблюють знання та навички, необхідні для побудови або 
вдосконалення конструкцій картів, а також покращують майстерність водіння 
картів. Вихованці мають навчитися управляти картом в екстремальних 
ситуаціях (дощ, сніг, лід). У таких гуртках слід будувати карти з двигунами 
125 смз.

.
 При конструюванні картів важливо ознайомити дітей з основами 

єдиної технології конструювання машин і механізмів, способами діагностики 
можливих несправностей та їх усунення. 

Для організації гуртків, секцій, клубів картингу потрібен асфальтований 
майданчик розміром 20х50 м, закритий для руху транспорту та з мінімальним 
рухом пішоходів. Його слід розмістити на відстані від житлових приміщень, 
дитячих садків, лікарень тощо, тому що двигуни картів створюють шум. Їзда на 
картах вулицями та проїжджою частиною доріг категорично заборонена,  

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 
виконання практичних робіт та участь в змаганнях різних рівнів.  

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 
Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 
рівня підготовленості. 



З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 
здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 
професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 
роботи проводиться індивідуальна робота з учнями при підготовці до змагань, 
виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та 
індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, 
віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 
програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 
програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 
завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 
Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Автомобіль, картинг та автомобільний 
спорт 2 2 4 

3. Загальна будова карта 4 2 6 

4. Двотактний двигун внутрішнього 
згоряння 4 16 20 

5. Технічне обслуговування, регулювання 
та ремонт карта 4 8 12 

6. Заходи безпеки під час тренувань і 
проведення змагань 2 4 6 

7. Змагання з автоспорту, правила 
змагань із картингу 2 2 4 

8. Підготовка картів до тренувань і 
змагань 4 16 20 

9. 
Спеціальна фізична підготовка до 
участі у змаганнях. Перша домедична 
лікарська допомога 

2 2 4 

10. Навчальна їзда на карті 2 24 26 
11. Спортивно-тренувальна їзда на карті 2 28 30 
12. Змагання з картингу 2 6 8 
13. Підсумок 2 - 2 

  Разом: 34 110 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
1. Вступ (2 год.) 



Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 
в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Дотримання правил техніки безпеки.  

Картинг як вид спорту. 
 
2. Автомобіль, картинг та автомобільний спорт (4 год.) 
Теоретична частина. Історія автомобіля: автомобіль вчора, сьогодні, 

завтра. Сучасне автомобілебудування та перспектива його розвитку. Сучасні 
спортивні автомобілі. Історія картингу. Сучасні карти. 

Практична частина. Перегляд фільмів, навчально-наочних посібників, 
проведення вікторин.  

 
3. Загальна будова карта (6 год.) 
Теоретична частина. Класифікація картів. Основні частини карта, їх 

призначення, розташування, взаємодія. Рама, двигун, вузли трансмісії, 
механізми керування. Шини, які застосовуються на картах. 

Практична частина. Ознайомлення з будовою карта. 
 
4. Двотактний двигун внутрішнього згоряння (20 год.) 
Теоретична частина. Типи двигунів. Поняття теоретичного розрахунку 

двигуна. Види паливно-мастильних матеріалів для двигунів. Поняття 
октанового числа. Види паливних систем. Двотактний робочий цикл. 
Визначення такту.  

Принцип роботи двотактного двигуна. Фази газорозподілу. Способи 
виявлення та усунення несправностей двигуна. Правила розбирання й 
складання картера двигуна. Правила підбирання та експлуатації свічок 
запалювання. Кривошипно-шатунний механізм, його призначення та принцип 
дії. Технологія ремонту кривошипно-шатунного механізму. Коробка передач. 
Поняття передавального числа. Система електрообладнання: генератор, 
система запалювання магнето, свічки. Калійне число. Паливна система. 
Карбюратор, його будова та робота. Паливна суміш. Способи визначення та 
усунення несправностей. 

Практична частина. Демонстрація тактів роботи чотири- та двотактного 
двигуна. Регулювання випередження запалювання. Підбирання свічок 
запалювання.  

Розбирання та складання двигуна. Виготовлення прокладок картера. 
Установлення та регулювання системи запалювання. Розбирання та складання 
карбюратора. 

 
5. Технічне обслуговування, регулювання та ремонт карта (12 год.) 
Теоретична частина. Вимоги до технічного стану транспортних засобів. 

Небезпечні наслідки експлуатації несправного транспорту. Вимоги до 
технічного стану рульового управління, гальм, шин, кузова. Інструменти та 
обладнання. Правила безпеки під час виконання робіт і користування 
інструментами.  



Технічне обслуговування, регулювання та ремонт двигуна (кривошипно-
шатунний механізм, механізм газорозподілу, система живлення, запалювання, 
змащування), вузлів трансмісії (зчеплення, коробка передач, головна передача) 
і механізму керування (кермо, система гальмування). Колеса та їх ремонт. 
Правила обслуговування шин. Пальне: види; властивості; правила поводження, 
зливу, зберігання та транспортування; техніка безпеки.  

Практична частина. Розбирання та складання кривошипно-шатунного 
механізму, регулювання коробки передач, гальмівної системи, механізму 
керування. Демонтаж і монтаж шин.  

  
6. Заходи безпеки під час тренувань і проведення змагань (6 год.) 
Теоретична частина. Заходи безпеки з організації навчально-

тренувальних занять і змагань. Заходи безпеки, пов’язані з технічним станом 
картів, екіпіруванням та одягом спортсменів, станом здоров’я та самопочуттям. 
Заходи безпеки з медичного та протипожежного забезпечення. 

Практична частина. Підготовка майданчика для тренувань. Технічний 
огляд карта. Підготовка протипожежного та медичного спорядження. 

 
7. Змагання з автоспорту, правила змагань із картингу (4 год.) 
Теоретична частина. Види змагань. Правила проведення змагань, 

суддівство, правила поведінки учасників змагань, сигнальні прапори. 
Спортивні звання та розряди, порядок їхнього присвоєння. 

Практична частина. Підготовка картодрому до навчальної їзди на карті. 
Підготовка та технічний огляд картів. Заправка паливною сумішшю. Запуск і 
зупинка двигуна. 

 
8. Підготовка картів до тренувань і змагань (20 год.)  
Теоретична частина. Огляд нових конструкцій картів. Поняття 

форсування двигуна, аналіз сучасних конструкцій двигунів. Методи 
удосконалення агрегатів і механізмів карта. Правила безпеки при роботі з 
інструментами під час обслуговування картів.  

Практична частина. Розбирання та складання двигуна. Встановлення 
двигуна на карт. Монтаж і встановлення систем живлення, запалювання, 
гальмування. Налагодження і обкатка карту. Ходові випробування. 

 
9. Спеціальна фізична підготовка до участі у змаганнях. Перша 

домедична лікарська допомога (4 год.) 
Теоретична частина. Кісткова система, зв’язковий апарат і суглоби, їхня 

будова та взаємодія. Кровообіг, обмін речовин.  
Значення відпочинку та сну в забезпеченні працездатності спортсменів. 

Роль центральної нервової системи для організму. Недопустимість куріння, 
вживання алкоголю та наркотиків. Значення фізичних вправ для розвитку 
фізичних і духовних здібностей, підвищення спортивних результатів. Правила 
особистої гігієни. 



Профілактика травм. Перша домедична лікарська допомога при різних 
видах ушкоджень. 

Практична частина. Вправи на формування рухових якостей 
картингістів різного віку та кваліфікації. Вправи на розвиток швидкісної реакції 
при керуванні, гальмуванні, швидкому орієнтуванню на трасі. Плавання.  
Легкоатлетичні вправи. 

 
10. Навчальна їзда на карті (26 год.) 
Теоретична частина. Вступний інструктаж. Посадка водія. Траєкторія 

траси. Способи керування картом при проходженні різних елементів траси. 
Практична частина. Виконання вправ: посадка водія, освоєння 

правильного положення рук на кермі, оперування важелем перемикання 
передач, педалями (при непрацюючому двигуні); відпрацювання руху з місця, 
гальмування на нерухомому карті; перемикання передачі на нерухомому карті; 
запуск двигуна; рух з місця та гальмування; розгін по прямій; перемикання на 
нижчу передачу; відпрацювання техніки старту; способи гальмування; вивід 
карта із заносу; проходження кривих на максимальній швидкості (без заносу). 

  
11. Спортивно-тренувальна їзда на карті (30 год.) 
Теоретична частина. Техніка проходження траси з поворотами різного 

радіусу та напрямку. Тактика та техніка обгону на трасі. Техніка старту, руху 
по дистанції, обгону та фінішування. Вибір місця після старту. 

Практична частина. Виконання практичних вправ із водіння та 
маневрування на майданчику, обладнаному для фігурного водіння. 

 
12. Змагання з картингу (8 год.) 
Теоретична частина. Правила та порядок проведення змагань. Правила 

безпеки під час змагань. Оформлення ліцензій. 
Практична частина. Ознайомлення з роботою місцевих спортивних 

клубів, шкіл. Відвідування виставок, змагань. Підготовка та оформлення місця 
проведення змагань. Участь у змаганнях і суддівстві. 

 
13. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
− історію автомобілебудування та сучасні карти; 
− правила безпеки під час виконання робіт і користування 
інструментами; 
− загальну будову карта; 
− послідовність технічного обслуговування, регулювання та ремонту 
карта; 
− заходи безпеки під час тренувань та проведення змагань. 



 
Вихованці мають вміти та застосовувати: 
− розбирати та складати двигун карта; 
− виконувати загальне технічне обслуговування карта та регулювання 

вузлів; 
− виявляти та усувати можливі несправності. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
− роботи з різними інструментами; 
− визначення роботоздатності двигуна карта; 
− технічного обслуговування та регулювання вузлів; 
− користування паливною сумішшю; 
− водіння карта. 

 
Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 
2. Елементи теорії руху автомобіля 6 6 12 

3. Двотактні двигуни внутрішнього 
згоряння 2 20 22 

4. Підготовка картів до тренувань і 
змагань 20 36 56 

5. Заходи безпеки на тренуваннях і 
змаганнях 3 9 12 

6. Спортивно-тренувальна їзда на карті 6 64 70 

7. Психофізіологічна та фізична 
підготовка  3 5 8 

8. Змагання з картингу 6 26 32 
9. Підсумок 2 - 2 
  Разом: 50 166 216 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила техніки безпеки. 

 
2. Елементи теорії руху автомобіля (12 год.) 
Теоретична частина. Сили, що діють на автомобіль. Поняття керованості 

автомобіля. Динаміка старту та розгону. Поняття відцентрової сили. Сили, що 



діють на автомобіль: при гальмуванні; під час руху на повороті без зносу коліс; 
під час руху на повороті із зносом задніх коліс; під час руху на повороті із 
зносом усіх коліс.  

Практична частина. Визначення основних сил, що діють на автомобіль: 
під час прямолінійного руху, під час руху на повороті, при прискоренні та 
гальмуванні. Вправи на проходження траси з урахування дії сил. 

 
3. Двотактні двигуни внутрішнього згорання (22 год.) 
Теоретична частина. Поняття теоретичного розрахунку двигуна. Фази 

газорозподілу. Способи виявлення та усунення несправностей двигуна. 
Технологія ремонту кривошипно-шатунного механізму. Правила розбирання та 
складання картера двигуна. Правила вибору та експлуатації свічок 
запалювання. Карбюратор. Види паливно-мастильних матеріалів для двигунів. 
Поняття октанового числа. 

Практична частина. Вимірювання фази розподілу двотактного двигуна. 
Налаштування випередження запалювання. Підбирання свічок запалювання. 
Регулювання карбюратора.  

 
4. Підготовка картів до тренувань та змагань (56 год.) 
Теоретична частина. Класифікація та технічні вимоги до картів. 

Реєстрація та технічний огляд картів на змаганнях. Безпека водія. Організація 
та суддівство змагань. 

Сучасні конструкції картів, сучасні двигуни, конструкторські рішення. 
Методи вдосконалення агрегатів і механізмів карта. Правила безпеки при 
роботі з інструментами під час обслуговування картів.  

Практична частина. Перевірка карту на відповідність технічним вимогам 
класу. Підготовка екіпіровки водія. 

Розбирання та складання двигуна. Встановлення двигуна на карт. Монтаж 
і встановлення систем живлення, запалювання, гальмування та паливної 
системи. Вдосконалення агрегатів і механізмів карта. Налагодження та обкатка. 
Ходові випробування. 

 
5. Заходи безпеки на тренуваннях і змаганнях (12 год.) 
Теоретична частина. Заходи безпеки під час навчально-тренувальних 

занять і змагань. Технічний стан картів, екіпірування, стан здоров’я 
картингіста. Заходи безпеки з медичного та протипожежного забезпечення. 
Перша домедична лікарська допомога.  

Практична частина. Підготовка майданчика для тренувань. Технічний 
огляд карта. Підготовка протипожежного та медичного спорядження. 

Оволодіння прийомами надання першої домедичної лікарської допомоги. 
 
6. Спортивно-тренувальна їзда на карті (70 год.) 
Теоретична частина. Тактика та техніка керування картом в 

екстремальних умовах. Вплив погодних умов на керованість карта. Тактика 
ведення перегонів. Техніка старту, проходження поворотів та гальмування. 



Практична частина. Відпрацювання техніки старту, проходження 
поворотів та гальмування в різних погодних умовах. Виконання вправ з 
маневрування. Відпрацювання техніки швидкісного проходження складних 
ділянок траси. Налагодження вузлів та агрегатів карту під конкретну трасу та 
погодні умови. 

 
7. Психофізіологічна та фізична підготовка (8 год.) 
Теоретична частина. Швидкість, прискорення, вібрація і шум карта та їх 

вплив на водія. Психічного стану спортсменів на змаганнях. Загальна фізична 
підготовка. 

Практична частина. Виконання вправ за індивідуальними планами 
тренувань, фізична підготовка вихованців. Вправи на розвиток швидкісного 
орієнтування на трасі та швидкій реакції оперування органами керування. 

 
8. Змагання з картингу (32 год.) 
Теоретична частина. Правила та порядок проведення змагань. Правила 

безпеки під час змагань. Оформлення ліцензій. 
Практична частина. Ознайомлення з роботою місцевих спортивних 

клубів, шкіл. Відвідування виставок, змагань. Підготовка та оформлення місця 
проведення змагань. Участь у змаганнях і суддівстві. 

 
9. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
  

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
- класифікацію картів та їхню будову; 
- типи двигунів і принцип роботи двигуна внутрішнього згоряння; 
- правила змагань з картингу; 
- способи керування картом при проходженні різних елементів траси. 
 
Вихованці мають вміти і застосовувати: 
- організовувати робоче місце; 
- підготувати майданчик для тренувань;  
- підготувати протипожежне та медичне спорядження; 
- надавати домедичну допомогу при травмуваннях; 
- керувати картом в звичайних й екстремальних умовах. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- роботи з різними інструментами; 
- підготовки карта до змагань; 
- керування гоночним автомобілем; 
- участі в змаганнях. 
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лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 
 
Автори: Липецький О. П. Панахно В. В. 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Ракетомоделювання – це один з актуальних та найцікавіших видів 

сучасної науково-технічної творчості, який відповідає головним вимоги до 
впровадження STEM-освіти в освітній процес позашкільного закладу. 
Уособлює наукові дослідження та сучасні інженерні технології. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 
діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу покладена «Навчальна 
програма з ракетомоделювання», яка опублікована в збірнику «Навчальні 
програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за ред. 
Биковського Т. В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1».   

Створення програми обумовлено необхідністю перегляду окремих 
розділів навчальної програми та використання сучасних методів навчання 
побудови, виготовлення та запуску моделей ракет, розвиток пізнавальних і 
творчих здібностей вихованців, їх участь у змаганнях, конкурсах.  

Навчальна програма дає уявлення про сучасний розвиток та наукові 
дослідження в цій галузі ракетобудування. Це збільшує профорієнтаційне 
значення програми, враховуючи, що Україна є однією з провідних держав у 
ракетобудуванні й сьогодні зберігає значний потенціал, маючи в своєму 
арсеналі сучасні космічні ракети. 

Навчальна програма реалізується у гуртках, студіях, творчих 
об’єднаннях, клубах спортивно-технічного профілю науково-технічного 
напряму закладів позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 10 
до 14 років. 

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами 
ракетомоделювання.  

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 
пізнавальної, яка передбачає оволодіння базовими знаннями з 

ракетомоделювання; технологічними процесами обробки різних матеріалів, 
пов’язаних із виготовленням моделей, розвиток пізнавальної активності; 

практичної, яка орієнтована на формування техніко-технологічних умінь 
і навичок, проектування, конструювання та виготовлення моделей ракет, 
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роботи з інструментами, матеріалами, технологічним обладнанням; засвоєння 
основних прийомів використання технологій у ракетомоделюванні; 

творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності, 
розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; 
формування вміння самостійно займатись ракетомоделюванням; розвиток 
конструкторських, винахідницьких, творчих здібностей, системного, 
просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, формування стійкого 
інтересу до науково-технічної творчості, потреби у творчій самореалізації; 

соціальної, яка орієнтована на розвиток трудової культури, досягнення 
високого рівня освіченості і вихованості; емоційний та інтелектуальний 
розвиток; формування кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, 
працелюбство, самостійність), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння 
працювати у колективі; формування громадянської поведінки, патріотизму, 
любові до України. 

Навчальна програма передбачає три роки навчання у групах основного 
рівня: 

На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: 
основний рівень (3 роки навчання):1-й рік – 144 год. (4 год./тиждень), 
                                                           2-й рік – 216 год. (6 год./тиждень),  
                                                           3-й рік – 216 год. (6 год./тиждень). 
Навчальна програма побудована лінійним способом, наступний 

навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному 
взаємозв’язку з ним. 

Зміст програми передбачає теоретичні та практичні заняття. На заняттях 
вихованці вивчають історію розвитку ракетної техніки, знайомляться з 
основними теоретичними поняттями. Цей матеріал пов’язується з темами 
практичних робіт відповідно до навчально-тематичного плану роботи. На 
практичних заняттях діти виготовляють моделі ракет, вивчають технологічні 
прийоми та варіанти виготовлення окремих деталей моделей. 

Програма побудована за принципом доступності навчального матеріалу 
для вихованців, відповідності його обсягу віковим особливостям і попередній 
підготовці. 

Пошуково-дослідницька та експериментальна робота спрямована на 
поглиблення знань з природничо-математичних дисциплін і вивчення основ 
космонавтики, ракетобудування й авіації. 

Формами контролю за результативністю навчання є виконання 
практичних робіт, участь в масових заходах, змаганнях різних рівнів.  

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 
Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 
рівня підготовленості.  

У програмі наведено орієнтовний перелік обладнання, необхідного для 
забезпечення ефективності освітнього процесу.  

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 
здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 
професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 
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роботи проводиться індивідуальна робота із здобувачами освіти при підготовці 
до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для 
диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, 
обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 
програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 
програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 
завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 
 

Основний рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 
2. Найпростіші моделі ракет 4 4 8 

3. Пристрої для безпечного повернення 
моделей ракет 2 4 6 

4. Модельні ракетні двигуни (МРД)  2 4 6 
5. Пристрої для запуску моделей ракет 4 4 8 
6. Моделі ракет зі стрічкою та парашутом 4 16 20 
7 Одноступінчаста модель-напівкопія ракети 6 18 24 
8. Теорія польоту моделей ракет 4 4 8 

9. Моделі ракет на тривалість польоту з 
парашутом, стрічкою та ротором 8 32 40 

10. Інженерія 6 6 12 
11. Змагання з ракетомодельного спорту 2 6 8 
12. Підсумок 2 - 2 

 Разом: 46 98 144 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки в 

колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Дотримання правил 
техніки безпеки.  

Історія розвитку ракетобудування та космонавтики. Показовий запуск 
моделей ракет. 

 
2. Найпростіші моделі ракет (8 год.) 
Теоретична частина. Основні властивості повітря та води. Основні 

частини ракети та моделі. Найпростіші моделі ракет з пневматичним стартом: 
технічні вимоги, будова, креслення, оснащення, матеріали й інструменти, 
стартове обладнання. Моделі ракет з гідропневматичним стартом: технічні 
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вимоги, особливості будови, оснастка, матеріали й інструменти, стартове 
обладнання. Правила безпеки під час роботи з інструментами та устаткуванням. 

Практична частина. Виготовлення найпростішого оснащення для 
побудови деталей моделей ракет. Складання моделей ракет з пневматичним та 
гідропневматичним стартом. Виготовлення стартового обладнання. Запуски 
моделей. 

 
3. Пристрої для безпечного повернення моделей ракет (6 год.) 
Теоретична частина. Винахідники парашутних систем. Пристрої 

гальмування моделі ракети під час спуску, способи кріплення до моделі та 
укладання. Матеріали, які застосовуються для виготовлення стримерів і 
парашутів, захисних чохлів. 

Практична частина. Виготовлення стримера та парашута, кріплення до 
моделі та укладання. 

 
4. Модельні ракетні двигуни (МРД) (6 год.) 
Теоретична частина. Принцип реактивного руху. Теоретичні розробки та 

інженерні рішення ракетних та космічних систем.  
Класифікація й основні характеристики модельних ракетних двигунів 

(МРД). Правила підготовки та експлуатації МРД. Правила безпеки під час 
роботи з МРД.  

Практична частина. Підготовка МРД до польоту, встановлення та 
фіксація його на моделі. Презентація моделі (за вибором). 

 
5. Пристрої для запуску моделей ракет (8 год.) 
Теоретична частина. Основи електротехніки. Електричне коло, види 

електричних вимикачів і електричних з’єднань.  
Конструкції стартових і запалювальних пристроїв. Стартове обладнання. 

Правила безпеки під час роботи з запалювальними пристроями. 
Практична частина. Підготовка запалювальних пристроїв, монтаж і 

демонтаж стартової установки, перевірка роботи стартової установки й 
обладнання. Встановлення моделі ракети на стартову установку. 

 
6. Моделі ракет зі стрічкою та парашутом (20 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань на тривалість польоту. 

Технічні вимоги до моделей ракет «Салют» і «Планета»: креслення, 
конструкція, матеріали, оснастка та технологія виготовлення моделей і 
гальмівних пристроїв. Особливості будови двоступеневих моделей ракет. 
Порядок роботи та правила безпеки на стартовому майданчику. 

Практична частина. Виготовлення креслень, шаблонів і технологічного 
оснащення. Виготовлення, складання та регулювання моделей ракет зі стрічкою 
та парашутом. Проведення запусків моделей ракет. Контроль польоту моделі. 
Визначення результату польоту. Проведення експериментів та досліджень на 
тривалість польоту. Узагальнення результатів. Презентації та висновки за 
результатами досліджень. 
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7. Одноступінчаста модель-напівкопія ракети (24 год.) 
Теоретична частина. Історія космонавтики. Ракети-носії різного 

призначення, особливості їх будови. Класифікація ракет. Технічні вимоги до 
моделей-напівкопій ракет. Компонування ракети. Масштаб. Поняття центру 
тиску та центру ваги. Способи оздоблення моделі. 

Практична частина. Вибір ракети для копіювання. Підбір інформації для 
побудови моделі. Вивчення креслень ракети-прототипу. Розроблення креслень 
моделі. Проведення розрахунку центру тиску та центру ваги. Виготовлення 
робочого оснащення та частин моделі. Складання моделі, маркування. 
Виготовлення та монтаж гальмівного пристрою. Оздоблення моделі. 
Підготовка до пробних стартів.  

 
8. Теорія польоту моделей ракет (8 год.)  
Теоретична частина. Основи теорії польоту ракет. Розвиток теорії 

польоту К. Е. Ціолковським. Загальні відомості про властивості атмосфери. 
Сили, які діють на модель ракети. Активна та пасивна ділянки польоту. 
Швидкість і висота польоту моделі ракети. Стійкий політ. Роль стабілізаторів. 

Практична частина. Досліди з визначення положення центра тиску та 
центру ваги моделі ракети. Експериментальна робота: стійкість польоту моделі 
ракети в різних погодних умовах, залежність стійкості польоту ракети від 
стабілізаторів. Узагальнення результатів та висновки. 

 
9. Моделі ракет на тривалість польоту з парашутом, стрічкою та 

ротором (40 год.) 
Теоретична частина. Технічні вимоги до моделей ракет на тривалість 

польоту з парашутом, стрічкою та ротором: креслення, конструкція, матеріали, 
оснащення та технологія виготовлення моделей та гальмівних пристроїв. 
Особливості парашута та стримера для спортивних моделей. Ротор і його 
властивості. Способи використання ротора для повернення моделі ракети, як 
гальмівного пристрою. 

Практична частина. Виготовлення технологічної оснастки, деталей. 
Виготовлення стримера, парашута, ротора та їх кріплення до моделі. 
Виготовлення, збирання та регулювання моделей ракет на тривалість польоту з 
парашутом, з стрічкою та ротором. Підготовка МРД до польоту, встановлення 
та фіксація його на моделі ракети. Запуски моделей ракет. 

 
10. Інженерія (12 год.) 
Теоретична частина. Поняття інженерії. Роль вчених, конструкторів та 

інженерів у розвитку науки та техніки. Основи конструкторської та проектно-
дослідницької роботи. Теорія вирішення винахідницьких задач. Прийоми 
роботи з довідковою та спеціальною літературою. Навчальний проект. 

Основи роботи на персональному комп’ютері (ПК). Правила безпеки при 
роботі з ПК. 

Практична частина. Вибір об’єкту дослідження. Вирішення найпростіших 
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конструкторських задач за допомогою методів теорії вирішення 
винахідницьких задач (мозковий штурм, нарада піратів, пошук аналогів 
рішення та інших). Розроблення та захист навчального проекту. Підготовка 
презентацій з використанням ПК. 

 
11. Змагання з ракетомодельного спорту (8 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань з ракетомодельного 

спорту. Правила техніки безпеки. 
Практична частина. Підготовка моделей та обладнання до змагань. 

Проведення технічного огляду моделей. Тренувальні запуски. Участь у 
змаганнях. 

 
12. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати і розуміти:  
− правила техніки безпеки; 
− правила запуску моделей; 
− правила проведення змагань; 
− історію розвитку ракетобудування; 
− принципи ракетного руху; 
− основні поняття та терміни з ракетомоделювання, основні частини 
ракети; 
− технології, матеріали й інструменти, які використовуються для 
виготовлення моделей; 
− основні властивості та технологію обробки різноманітних 
матеріалів, з яких виготовляються моделі; 
− будову МРД та пристроїв для запуску моделей ракет. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
− читати та виконувати креслення, застосовуючи креслярські 
інструменти; 
− користуватися вимірювальними, різальними інструментами, 
електричним обладнанням; 
− виготовляти парашут, стример, ротор для моделей ракет; 
− виконувати монтаж і демонтаж стартової установки й обладнання; 
− проводити запуск моделей ракет; 
− визначати положення центра тиску та центра ваги моделі; 
− створити тематичну презентацію; 
− проводити найпростіші експерименти та дослідження. 
− підготувати та захистити навчальний проект. 
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Вихованці мають набути досвід: 
− виготовлення моделей ракет; 
− запуску моделей ракет; 
− підготовки та захисту навчального проекту; 
− участі у змаганнях. 

 
Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ  2 - 2 
2. Аеродинаміка літаючих моделей 3 3 6 

3. Модель ракетоплана на тривалість 
польоту 6 18 24 

4. Модель радіокерованого ракетоплана на 
тривалість польоту 9 33 42 

5. Модель ракети на висоту польоту  4 18 22 
6. Модель-копія ракети на висоту польоту  6 26 32 
7. Модель-копія ракети на реалізм польоту  9 33 42 

8. Експериментальні моделі ракет і 
ракетопланів  6 10 16 

9. Інженерія  7 9 16 
10. Змагання з ракетомодельного спорту  3 9 12 
11. Підсумок  2 - 2 

 Разом: 57 159 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки в 

колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Дотримання правил 
техніки безпеки. 

Сучасні досягнення ракетобудування та космонавтики. Участь України в 
міжнародному проекті «Морський старт». 

 
2. Аеродинаміка літаючих моделей (6 год.) 
Теоретична частина. Поняття аеродинаміки. Форма тіла і обтічність. 

Поняття ламінарного, турбулентного шару. Кут атаки і підйомна сила. Профіль 
крила. Геометричні характеристики: розмах, звуження, подовження, хорда, кут 
поперечного «V», площа крила. Поняття аеродинамічних коефіцієнтів Сх і Су. 
Аеродинамічна якість. Умови горизонтального сталого польоту. Стійкість, 
балансування. 
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Практична частина. Перевірка геометричних і вагових параметрів, 
встановлювальних кутів і балансування. Запуск і планування. Регулювання 
моделі.  

 
3. Модель ракетоплана на тривалість польоту (24 год.) 
Теоретична частина. Технічні вимоги до моделі ракетоплана: будова, 

конструктивна схема, матеріали, оснащення, оснащення, технологія 
виготовлення. Етапи та тривалість польоту ракетоплана. Методи забезпечення 
стійкості польоту. Автомат примусової посадки (АПП). 

Практична частина. Розроблення конструкції моделі ракетоплана та 
виготовлення робочого креслення. Виготовлення технологічного оснащення і 
деталей. Складання й оздоблення моделі. Виготовлення автомату примусової 
посадки (АПП). Регулювання та тренувальні запуски моделі.  

 
4. Модель радіокерованого ракетоплана на тривалість польоту 

(42 год.) 
Теоретична частина. Технічні вимоги до моделі радіокерованого 

ракетоплана: будова, конструктивна схема, матеріали, оснащення, оснастка, 
технологія виготовлення. Етапи та тривалість польоту радіокерованої моделі 
ракетоплана. Вимоги до системи дистанційного керування моделлю. Пристрої 
для запуску радіокерованої моделі ракетоплана. 

Практична частина. Розроблення конструкції моделі радіокерованого 
ракетоплана та виготовлення робочого креслення. Виготовлення оснащення і 
деталей моделі. Складання й оздоблення. Встановлення на модель системи 
дистанційного керування. Регулювання моделі. Виготовлення стартового 
обладнання. Тренувальні запуски.  

 
5. Модель ракети на висоту польоту (22 год.) 
Теоретична частина. Технічні вимоги до моделі ракети: будова, 

конструктивна схема, матеріали, оснащення, гальмівні пристрої, технологічна 
оснастка, технологія виготовлення, правила проведення змагань. Етапи польоту 
моделі на висоту. 

Особливості виготовлення стримера та парашута для висотних моделей. 
Системи виміру висоти польоту моделі. 

Практична частина. Виготовлення технологічного оснащення та деталей 
моделі. Складання та регулювання моделей ракет на висоту польоту. 
Встановлення електронної системи для визначення висоти польоту моделі. 
Контроль, підготовлення і встановлення МРД на модель ракети. Запуски 
моделей ракет. 

 
6. Модель-копія ракети на висоту польоту (32 год.) 
Теоретична частина. Класифікація моделей-копій ракет на висоту 

польоту. Технічні вимоги та правила проведення змагань. Масштаб. 
Особливості польоту багатоступеневої моделі ракети. Гальмівні пристрої. 
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Практична частина. Вибір ракети для копіювання. Підбирання інформації 
для побудови моделі. Вивчення креслень ракети-прототипу. Розроблення 
креслень та компонування ракети. Визначення центру тиску та центру ваги. 
Вибір матеріалів і технології виготовлення. Виготовлення технологічного 
оснащення та частин моделі. Складання моделі, маркування. Виготовлення 
гальмівних пристроїв. Оздоблення моделі. Встановлення електронної системи 
для визначення висоти польоту моделі. Підготовка до пробних стартів. 

 
7. Модель-копія ракети на реалізм польоту (42 год.) 
Теоретична частина. Технічні вимоги та правила проведення змагань 

моделей-копій ракет на реалізм польоту. Масштаб. Системи дистанційного або 
програмованого керування моделлю в польоті. Гальмівні пристрої. Стендова 
оцінка моделей-копій. 

Практична частина. Вибір ракети для копіювання. Підбирання інформації 
для побудови моделі. Вивчення креслень ракети-прототипу. Розроблення 
креслень та компонування ракети. Визначення центру тиску та центру ваги. 
Вибір матеріалів і технології виготовлення. Виготовлення технологічного 
оснащення та деталей моделі. Складання моделі, маркування. Виготовлення 
гальмівних пристроїв. Оздоблення моделі. Підготовка до пробних стартів. 

 
8. Експериментальні моделі ракет і ракетопланів (16 год.)  
Теоретична частина. Роль винахідників і раціоналізаторів у розвитку 

науки та техніки. Видатні українські конструктори та вчені О. К. Антонов, 
С. П. Корольов й їх вклад у світову науку. 

Напрями творчої діяльності. Шлях від ідеї до моделі. Прототипи та моделі-
копії ракет та ракетопланів. Моделі ракетопланів з м’яким крилом. Моделі 
фантастичних космічних кораблів. 

Практична частина. Підбір інформації для побудови моделі. Розроблення 
креслень моделі. Виготовлення деталей, складання і оздоблення моделі. 
Регулювання, тренувальні та показові запуски. Презентації та/або захист 
проектів за вибором.  

 
9. Інженерія (16 год.) 
Теоретична частина. Творче вирішення конструкторських задач. Поняття 

технічного об’єкту. Навчально-дослідний проект.  
Виставковий експонат. Тематична експозиція. Презентація. 
Прикладні програми. Графічні редактори. Правила безпеки при роботі з 

ПК. 
Практична частина. Вибір теми та/або об’єкту дослідження. Розроблення 

та захист навчального-дослідницького проекту. Підготовка та участь у 
виставках.  

 
10. Змагання з ракетомодельного спорту (12 год.) 
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Теоретична частина. Правила проведення змагань з ракетомодельного 
спорту. Особливості проведення стартів моделей на висоту польоту. Стендова 
оцінка моделей-копій на висоту та реалізм польоту.  

Практична частина. Підготовка моделей і обладнання до змагань. 
Тренувальні запуски. Проведення технічного огляду моделей. Участь у 
змаганнях.  

 
11. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати і розуміти: 

− правила техніки безпеки; 
− правила запуску моделей; 
− правила проведення змагань; 
− принципи ракетного руху; 
− основні поняття, терміни з ракетомоделювання, основні частини ракети; 
− технології, матеріали й інструменти, які використовуються для 

виготовлення моделей; 
− основні властивості та технологію обробки різноманітних матеріалів, з 

яких виготовляються моделі; 
− будову пристроїв для запуску моделей ракет і ракетопланів; 
− гальмівні пристрої. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 

− користуватися вимірювальними, креслярськими, різальними 
інструментами, електричним обладнанням; 

− розробляти робочі креслення, застосовуючи креслярські інструменти; 
− виготовляти стример і парашут для моделей різних категорій й їх деталі, 

електричні запали; 
− виконувати монтаж і демонтаж стартової установки й обладнання; 
− проводити запуск моделей ракет; 
− визначати положення центру тиску та центру ваги моделі; 
− регулювати політ ракетоплана; 
− використовувати дистанційні системи для керування моделями; 
− використовувати електронні засоби для вимірювання висоти польоту 

моделі; 
− основи роботи на ПК; 
− працювати з програмним забезпеченням; 
− проводити експерименти та дослідження з діючими моделями; 
− створювати презентації за обраною темою; 
− підготувати та захистити навчально-дослідницький проект. 
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Вихованці мають набути досвід: 

− виготовлення моделей ракет; 
− запуску моделей ракет; 
− участі у змаганнях. 

 
Основний рівень, третій рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Моделі ракет на висоту польоту з 
крихким вантажем 7 27 34 

3. Моделі радіокерованих ракетопланів на 
тривалість польоту та точність посадки 12 48 60 

4. Стартове обладнання для запуску 
радіокерованих моделей ракетопланів  10 24 34 

5. Моделі ракет для триатлону  6 24 30 
6. Інженерія  6 12 18 

7 Проектування та виготовлення 
експериментальних моделей ракет 5 15 20 

8. Змагання з ракетомодельного спорту 4 12 16 
9. Підсумок 2 - 2 
  Разом: 54 162 216 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ ( 2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки в 

колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Дотримання правил 
техніки безпеки.  

Історія розвитку методів загального проектування. Ракети-прототипи для 
моделювання.  

 
2. Моделі ракет на висоту польоту з крихким вантажем (34 год.) 
Теоретична частина. Мета змагань. Технічні вимоги до моделі. Моделі- 

аналоги. Корисне навантаження. Системи порятунку моделі з корисним 
вантажем. 

Правила оцінки тривалості польоту, висоти польоту, приземлення моделі, 
повернення моделі. Методи контролю польоту. Способи фіксації МРД на 
моделі. Правила безпеки під час роботи з інструментами та устаткуванням. 

Практична частина. Виконання ескізних малюнків та креслень моделі. 
Складання технології виготовлення. Підбирання матеріалів. Виготовлення 
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оснащення для виготовлення деталей конструкції моделі. Формування корпусу 
та обтічника. Виготовлення стабілізаторів. Виготовлення деталей моделі. 
Виготовлення відсіку для зберігання корисного вантажу. Виготовлення системи 
порятунку моделі з корисним вантажем. Складання та регулювання моделі. 
Фіксація МРД на моделі. Тренувальні запуски моделі.  

 
3. Моделі радіокерованих ракетопланів на тривалість польоту та 

точність посадки (60 год.) 
Теоретична частина. Мета змагань. Технічні вимоги до моделі. 

Конструкція моделі. Особливості системи керування. Посадкова площадка. 
Матеріали для виготовлення моделі. Апаратура дистанційного керування. 
Виконавчі приводи системи керування. Джерела живлення та їх 
характеристики. Правила безпеки при виконанні робіт. 

Практична частина. Виконання ескізних малюнків та креслень моделі. 
Складання технології виготовлення. Підбирання матеріалів. Виготовлення 
стапелів та шаблонів деталей моделі. Виготовлення основних частин моделі. 
Виготовлення системи керування висотою та напрямком польоту. 
Програмування апаратури дистанційного керування відповідно до типу 
моделей ракетопланів та особливостей польоту. Розміщення МРД на моделі. 
Складання та регулювання моделі. Фіксація МРД на моделі. Тренувальні 
запуски моделі. 

 
4. Стартове обладнання для запуску радіокерованих моделей 

ракетопланів (34 год.) 
Теоретична частина. Принцип реактивного руху. Види конструкцій 

стартових пристроїв для запуску моделей ракетних планерів. Принцип дії 
газодинамічного стартового устаткування. Електричне коло для стартового 
пристрою. Джерела живлення та їх обслуговування.  

Правила безпеки при використанні та обслуговуванні джерел живлення. 
Практична частина. Розроблення конструкції стартового пристрою. Вибір 

матеріалів та технологій виготовлення. Виготовлення деталей. Складання 
вузлів пристрою. Монтаж електричних кіл контролю та передачі теплового 
імпульсу.  

  
5. Моделі ракет для триатлону (30 год.) 
Теоретична частина. Мета змагань. Технічні вимоги до моделі. 

Особливості застосування гальмівних пристроїв. Конструкція пристрою для 
кріплення ротора, стрічки та парашута до моделі. 

Практична частина. Виготовлення технологічного оснащення. 
Виготовлення корпусу моделі та обтічника. Конструювання стабілізаторів та їх 
виготовлення. Конструювання ротора. Виготовлення шаблонів для лопастей. 
Стапель для складання ротора. Виготовлення ротора, стрічки та парашута. 
Виготовлення пристрою для кріплення ротора, стрічки та парашута до моделі. 
Складання та регулювання моделі. Тренувальні запуски моделі.  
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6. Інженерія (18 год.) 
Теоретична частина. Основи конструкторської та проектно-дослідницької 

роботи. Прийоми творчого вирішення конструкторських задач. Технічна ідея. 
Постановка проблеми. Визначення завдання для виконання проекту. 

Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей.  
Прикладні програми для роботи з 3D принтером та плотером. Правила 

безпеки під час роботи.  
Практична частина. Вибір теми дослідження. Аналіз та систематизація 

інформації. Складання алгоритму вирішення завдання. Розроблення ескізу. 
Проведення розрахунків параметрів моделі на ПК. Побудова (за допомогою 
ПК) технічних малюнків і креслень моделей. Презентація та захист творчого 
проекту. 

 
7. Проектування та виготовлення експериментальних моделей ракет 

(20 год.) 
Теоретична частина. Постановка проблеми. Моделі-аналоги ракет. 

Конструктивні особливості моделі.  
Практична частина. Конструювання моделі та виконання креслень на ПК. 

Підбирання інструментів та матеріалів. Виготовлення технологічного 
оснащення. Виготовлення деталей корпусу моделі. Виготовлення стабілізуючих 
поверхонь та системи порятунку. Складання моделі. Визначення центру ваги та 
центру тиску. Регулювання моделі. Фіксація двигуна на моделі. Підготовка 
стартового обладнання. Тренувальні запуски моделі. 

 
8. Змагання з ракетомодельного спорту (16 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань з ракетомодельного 

спорту. Обов’язки суддів на змаганнях.  
Практична частина. Підготовка моделей та обладнання до змагань. 

Тренувальні запуски. Проведення технічного огляду моделей. Участь у 
змаганнях.  

 
9. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати і розуміти: 
− правила техніки безпеки; 
− правила запуску моделей; 
− правила проведення змагань; 
− історію розвитку ракетобудування; 
− принципи ракетного руху; 
− основні поняття та терміни з ракетомоделювання, основні частини 

ракети; 
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− технології, матеріали й інструменти, які використовуються для 
виготовлення моделей; 

− основні властивості та технологію обробки різноманітних матеріалів, з 
яких виготовляються моделі; 

− будову ракетного двигуна на твердому паливі та пристроїв для запуску 
моделей ракет; 

− прийоми й елементи вирішення конструкторських задач; 
− основи роботи на персональному комп’ютері; 
− основи програмування та проектування на ПК; 
− правила безпеки при запуску моделей ракет та ракетопланів; 
− порядок регулювання моделей різних типів; 
− порядок запуску моделей різного типу та радіокерованих моделей. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати:   
− читати та виконувати креслення, застосовуючи креслярські інструменти 

та комп’ютерні програми; 
− користуватися вимірювальними, різальними інструментами, 

електричним обладнанням; 
− виготовляти парашут, стример, ротор для моделей ракет, електричні 

запали; 
− складати електричний ланцюг; 
− виконувати монтаж і демонтаж стартової установки й обладнання; 
− проводити запуск моделей ракет; 
− визначати положення центра тиску та центра маси моделі; 
− вирішувати конструкторські задачі; 
− виконувати за допомогою персонального комп’ютера розрахунки, 

будувати креслення авіамоделей; 
− програмувати та виготовляти окремі елемента за допомогою 3D 

принтера; 
− володіти основами дослідницької та експериментальної роботи, 

розробляти та захищати проектні роботи з космічної тематики; 
− володіти сучасною авіаційною ракетно-космічною термінологією з 

елементами англійської мови 
− створити тематичну презентацію; 
− підготувати та захистити навчальний проект. 

 
Вихованці мають набути досвід:   
− виготовлення моделей ракет; 
− запуску моделей ракет; 
− роботи над власним проектом; 
− участі у змаганнях. 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
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№ Основне обладнання Кількість, 
шт. 

Верстати 
1. Сушильна шафа 1  
2. Дошки креслярські 2  

3. Шафа для матеріалів, інструментів і зберігання моделей 
ракет 1  

4. Столи робочі (з розрахунку одне робоче місце на гуртківця) 1  
5. Токарний верстат по металу типу ТВ-16 1  
6. Верстат столярний малогабаритний 1  
7. Свердлильний верстат типу НС-12 1  
8. Слюсарний верстат 1  
9. Циркулярна пилка 1  
10. Згинальний верстат 1  
11. Токарний малогабаритний верстат по дереву 1  
12. Точило 1  
13. Електролобзик 1  
14. Компресор 1  
15. Фарборозпилювач 1  
16. Ручний дриль 1  
17. Слюсарні лещата різні 3  
18. Персональні комп’ютери 5 
19. Принтер лазерний /струйний 3 
20. Принтер для 3D друку 1 
21. Плотер 1 
22. Апаратура для керування моделями (комплект) 5 

Прилади, пристосувння, інструменти та приладдя 
1. Секундомір 3  
2. Терези 1  
3. Гільйотина 1  
4. Вивірна плитка 1  
5. Ножиці по металу 1  
6. Лобзики 15  
7. Ножівки по дереву 2  
8. Ножівки по металу 2  
9. Ножиці різні 30  
10. Ножі 15  
11. Шило 15  
12. Рубанки різні 5  
13. Транспортири 3  
14. Циркулі 5  
15. Зубила 1  
16. Готовальні 1-2  
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17. Пінцети 3  
18. Скальпелі 10  
19. Свердла по металу від 1 до 10 мм 20  
20. Штангенциркулі 2  
21. Лещата ручні 1  
22. Кругоріз  1  
23. Молотки 2  
24. Плоскогубці 2  
25. Гострозубці 2  
26. Надфілі різні 20  
27. Напилки різні 10 
28. Різці по металу 10  
29. Лінійки  20  
30. Набір різьбонарізних інструментів 1  
31. Вертілки 15  
32. Кутники 10  
33. Прищіпки білизняні 20  
34. Викрутки 5  
35. Електропаяльники 2  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

На сьогодні до числа найбільш популярних напрямів технічного 
моделювання в позашкільний освіті належить судномоделюванню.  

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 
діяльнісного, компетентнісного підходів, і, в основу програми покладено 
«Навчальну програму з судномоделювання», яка опублікована в збірнику 
«Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за 
ред. Биковського Т.В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1».   

Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих об’єднаннях 
судномоделювання закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму і 
спрямована на вихованців від 8 до 18 років.  

Мета навчальної програми – формування ключових компетентностей 
особистості засобами судномоделювання. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 
пізнавальної, яка передбачає оволодіння поняттями, знаннями з 

судномоделювання; ознайомлення з історією і традиціями суднобудування та 
мореплавства, різновидами суден їх будовою, призначенням, 
характеристиками; оволодіння основами дизайну, проектування, 
конструювання; 

практичної, яка передбачає формування техніко-технологічних вмінь і 
навичок, проектування, конструювання та виготовлення моделей суден, роботи 
з інструментами, матеріалами, технологічним обладнанням; засвоєння 
основних прийомів використання технологій у судномоделюванні; 

творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності, 
розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; 
формування вміння самостійно займатись судномоделюванням; розвиток 
конструкторських, винахідницьких, творчих здібностей, системного, 
просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, формування стійкого 
інтересу до науково-технічної творчості, потреби у творчої самореалізації; 

соціальної, яка передбачає розвиток трудової культури, досягнення 



високого рівня освіченості і вихованості; емоційний та інтелектуальний 
розвиток; формування кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, 
працелюбство, самостійність), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння 
працювати у колективі; формування громадської поведінки, патріотизму, 
любові до України. 

Навчальна програма передбачає 5 років навчання: 
початковий рівень (1 рік навчання): – 144 год. (4 год./тиждень), (діти 8-12 

років); 
основний рівень (2 роки навчання): 1-й рік – 216 год. (6 год./тиждень),            

2-й рік – 288 год. (8 год./тиждень), (діти віком від 11 до 16 років і ті, що 
засвоїли початковий рівень); 

вищий рівень (2 роки навчання): 1-й рік – 360 год. (10 год./тиждень), 2-й 
рік – 432 год. (12 год./тиждень); (діти віком від 15 до 18 років). 

Програму побудовано за концентричним принципом, тому окремі розділи 
і теми повторно вивчаються як на одному, так і на різних рівнях навчання з 
розширенням та поглибленням змісту навчального матеріалу. 

На кожному занятті треба звертати увагу на дотримання вихованцями 
правил техніки безпеки, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх 
безпечним прийомам роботи, ознайомлювати із заходами попередження 
травматизму. 

Для гуртків початкового рівня програмою передбачений перелік тем з 
історії виникнення і розвитку суднобудування та мореплавства, теоретичний 
матеріал з питань будови кораблів та суден. Інформація з технології обробки 
матеріалів, роботи з інструментами пов’язується з практичною роботою по 
виготовленню найпростіших моделей. Тим самим у вихованців формується 
інтерес до творчості, розвивається мислення, зароджується художній смак, 
розвивається моторика, комунікативні якості. 

Для гуртків основного рівня передбачається більш повне вивчення 
морехідних якостей та конструкції суден, фізико-технічних властивостей 
матеріалів та інструментів, основ креслення, виконання теоретичних креслень 
моделей середньої складності, виготовлення моделей середньої складності. 

Для гуртків вищого рівня передбачається оволодіння основами 
проектування, конструювання та дизайну суден, навичками самостійного 
проектування, конструювання та побудови складних моделей, з виконанням 
необхідних розрахунків і експериментальних досліджень. 

Освітній процес базується на практичній діяльності вихованців. 
Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних 
робіт.  

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 
опитування, захист моделі, участь в конкурсах, виставках, змаганнях.  

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 
здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 
професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 
роботи проводиться індивідуальна робота з учнями при підготовці до змагань, 
виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та 



індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, 
віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 
програми певні зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 
програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 
завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 
Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Історія суднобудування та 
мореплавства 6 - 6 

3. Моделі з паперу та картону 6 12 18 

4. Прості самохідні моделі з гумовим 
двигуном  6 30 36 

5. Найпростіша об’ємна модель  12 58 70 
6. Тренувальні запуски моделей 2 8 10 
7. Підсумок 2 - 2 
 Разом: 36 108 144 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки в 

колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 
безпеки.  

 
2. Історія суднобудування та мореплавства (6 год.) 
Теоретична частина. Виникнення суднобудування та мореплавства. 

Розвиток суднобудування. Військові походи запорозьких козаків. Цивільний та 
військовий флот України. Річкові та морські судна України.  

 
3. Моделі з паперу та картону (18 год.) 
Теоретична частина. Фізико-технічні властивості різних видів паперу та 

картону. Інструменти та приладдя для роботи з папером та картоном. 
Технологія згинання паперу. Прості складальні моделі. 

Об'ємні фігури. Поняття розгортки. Поняття шаблону. Раціональне 
використання паперу. Способи з’єднання окремих частин моделі. Клеї. Фарби. 

Правила техніки безпеки при роботі з інструментами та приладдям. 
Практична частина. Вправи з вивчення фізико-технічних властивостей 

різних видів паперу та картону. Виготовлення простих моделей з одного 



аркуша паперу (картону) з елементами складальних операцій. Виготовлення 
об’ємної фігури: копіювання розгортки за допомогою шаблону, вирізання 
розгортки, вигин, склеювання, фарбування.  

 
4. Прості самохідні моделі з гумовим двигуном (36 год.) 
Теоретична частина. Плавучість та рух судна. Поняття контуру та силуету 

моделі. Поняття рушіїв і двигунів. Гвинт. Гумовий двигун. Руль. Інструменти 
ручної праці: призначення, прийоми роботи, техніка безпеки. 

Матеріали для побудови моделі: фізико-технічні властивості, методи 
обробки та з’єднання. Технологія виготовлення моделі: складові частини 
(корпус, надбудова, ходова частина); матеріали та інструменти; обробка та 
з’єднання деталей; монтаж та фарбування.  

Практична частина. Комплектування матеріалів для виготовлення моделі. 
Оволодіння прийомами роботи з інструментами ручної праці. Виготовлення 
простої самохідної моделі: копіювання (за допомогою шаблонів) деталей 
корпусу, надбудови, ходової частини; випилювання, обробка та з’єднання 
деталей моделі; монтаж та фарбування моделі. Виготовлення гумового двигуна. 
Тренувальні запуски і регулювання моделі. 

 
5. Найпростіша об’ємна модель (70 год.) 
Теоретична частина. Архітектура та загальна будова суден: корпус, 

надбудова, ходова частина. Кольори суден та кораблів. Види рушіїв і двигунів. 
Поняття креслення. Поняття масштабу. 

Матеріали, інструменти та обладнання. Технологія з’єднання деталей з 
різних матеріалів (паперу, картону, фанери, деревини, пластику, металу тощо).  

Корпус моделі: призначення; будова; матеріали, інструменти та 
обладнання; шаблони; технологія виготовлення, обробки та з’єднання деталей; 
монтаж.  

Ходова частина моделі: призначення; будова; матеріали та інструменти та 
обладнання; шаблони; виготовлення, обробка та з’єднання деталей; монтаж. 

Надбудова моделі: призначення; будова; матеріали, інструменти та 
обладнання; шаблони; технологія виготовлення, обробки та з’єднання деталей; 
монтаж.  

Двигун моделі: призначення, будова, методи кріплення та з’єднання з 
рушієм, елементи живлення.  

Технологія фарбування та складання моделі: підготовка; послідовність; 
матеріали, інструменти та обладнання; оздоблення (леєрна огорожа, надписи 
тощо).  

Техніка безпеки під час роботи з інструментами та обладнанням. Техніка 
безпеки під час проведення фарбувальних робіт.  

Практична частина. Виготовлення корпусу моделі: підбір матеріалів та 
інструментів; розмічання деталей на заготовках (за допомогою шаблонів); 
випилювання деталей лобзиком; обробка деталей напилком та наждаковим 
папером; складання; шпаклювання й обробка. Виготовлення ходової частини 
моделі: підбір матеріалів та інструментів; розмічання деталей на заготовках (за 



допомогою шаблонів), розпилювання заготовки ножівкою по металу; 
вирізування деталей ножицями по металу; обробка деталей напилком, 
надфілями та наждаковим папером; уклеювання у корпус. Підбирання двигуна 
та рушія. Виготовлення кріплення двигуна. Встановлення двигуна. З’єднання 
двигуна з рушієм. Підбирання та встановлення елементів живлення. Перевірка 
придатності до роботи ходової частини моделі. Виготовлення надбудови 
моделі: підбір матеріалів та інструментів; розмічання деталей на заготовках (за 
допомогою шаблонів); випилювання та вирізування деталей; обробка деталей 
напилком і наждачним папером; з’єднання деталей, шпаклювання і обробка. 
Підготовка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування деталей 
моделі. Виготовлення леєрної огорожі. Нанесення надписів. Складання моделі.  

 
6. Тренувальні запуски моделей (10 год.)  
Теоретична частина. Правила проведення змагань самохідних моделей: 

дистанція, визначення результату. 
Стійкість моделі на курсі: засоби перевірки, методи регулювання, технічні 

прийоми запуску.  
Правила поведінки у басейні та біля водоймищ. Техніка безпеки під час 

проведення тренувань та змагань на воді.  
Практична частина. Регулювання стійкості моделі на курсі. 

Відпрацювання стійких навичок запуску моделей. 
 
7. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 

Вихованці мають знати і розуміти: 
− історію виникнення і розвитку суднобудування та мореплавства; 
− типи кораблів та суден; 
− морську та суднобудівну термінологію; 
− назви основних частин моделей суден; 
− правила організації робочого місця; 
− властивості матеріалів, які використовуються для побудови моделей; 
− прийоми і правила користування інструментами та обладнанням; 
− способи розмічання деталей на різних матеріалах за допомогою 

шаблонів; 
− способи з’єднання деталей з різних матеріалів (паперу, картону, 

фанери, деревини, пластику, металу); 
− правила змагань самохідних моделей; 
− правила техніки безпеки під час роботи з інструментами та 

обладнанням; 
− правила поведінки у судномодельній лабораторії, басейні та біля 

водоймищ; 
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− техніку безпеки під час проведення тренувань та змагань на воді. 
 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
− організувати робоче місце; 
− раціонально використовувати матеріали; 
− копіювати та розмічати деталі за допомогою шаблонів;  
− вирізувати деталі з паперу та картону ножицями; 
− випилювати деталі з фанери лобзиком; 
− обробляти фанеру та деревину за допомогою наждакового паперу, 

напилка; 
− різати метал ножицями та ножівкою; 
− обробляти метал напилком, надфілями та наждаковим папером; 
− з’єднувати деталі з різних матеріалів (паперу, картону, фанери, 

деревини, пластику, металу); 
− шпаклювати та обробляти корпус моделі; 
− фарбувати та складати модель; 
− запускати модель на дистанції; 
− бережливо ставитися до інструментів та обладнання. 

 
Вихованці мають набути досвід: 
− користування інструментами та обладнанням; 
− самостійного виготовлення простих моделей суден; 
− участі в змаганнях. 

 
Основний рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема  Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 – 2 
2. Морехідні якості суден  2 - 2 
3. Матеріали, інструменти та обладнання  6 4 10 
4. Основи креслення 4 - 4 
5. Корпус моделі 3 21 24 
6. Ходова частина моделі 6 12 18 
7. Надбудова моделі 12 80 92 
8. Фарбування та складання моделі 3 7 10 
9. Системи радіокерування  3 3 6 
10. Налаштування моделі 2 6  8 
11. Тренувальні запуски моделей 4 12 16 
12. Змагання з судномодельного спорту 3 19 22 
13. Підсумок  2 – 2 

 Разом: 52 164 216 
 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки в 

колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 
безпеки.  

 
2. Морехідні якості суден (2 год.) 
Теоретична частина. Основні характеристики морехідних якостей суден: 

плавучість, геометрія. Типи суден. Будова суден. Корпус судна: шпангоути, 
батокси, ватерлінії. 

 
3. Матеріали, інструменти та обладнання (10 год.) 
Теоретична частина. Фізико-технічні властивості, критерії підбору 

матеріалів для виготовлення моделі, методи обробки та з’єднання. Інструменти 
та обладнання: призначення, прийоми роботи, техніка безпеки.  

Практична частина. Підбирання матеріалів для виготовлення деталей 
моделі. Оброблення та з'єднання матеріалів за допомогою інструментів та 
обладнання.  

 
4. Основи креслення (4 год.) 
Теоретична частина. Види креслень. Основні лінії креслення: типи, 

призначення, товщина. Масштаби. Креслярське приладдя.  
Креслення судна. Теоретичні креслення корпусу судна: шпангоути, 

батокси, ватерлінії. Робочі ескізи та креслення.  
 
5. Корпус моделі (24 год.) 
Теоретична частина. Типові форми носової та кормової частин суден. 

Корпус моделі: призначення; будова; теоретичне креслення; шаблони; 
матеріали; інструменти та обладнання; технологія виготовлення, обробки та 
з’єднання деталей; монтаж.  

Практична частина. Ознайомлення з теоретичним кресленням корпусу 
моделі. Виготовлення шаблонів. Комплектування матеріалів та інструментів. 
Виготовлення й обробка деталей корпусу. Складання, шпаклювання і 
оброблення корпусу. 

 
6. Ходова частина моделі (18 год.) 
Теоретична частина. Засоби забезпечення руху судна. Види суднових 

рушіїв.  
Ходова частина моделі: призначення; будова; робочі креслення; шаблони; 

матеріали; інструменти та обладнання; технологія виготовлення, оброблення та 
з’єднання деталей; монтаж.  

Практична частина. Ознайомлення з робочими кресленнями ходової 
частини моделі. Підбір матеріалів, інструментів та обладнань. Виготовлення 



деталей. Монтаж деталей ходової частини та уклеювання у корпус моделі. 
Перевірка придатності до роботи ходової частини моделі. 

 
7. Надбудова моделі (92 год.) 
Теоретична частина. Архітектурно-конструктивні типи суден. Надбудова 

моделі: призначення; будова (пристрої, механізми та обладнання); креслення; 
шаблони; матеріали; інструменти та обладнання; технологія виготовлення, 
обробки та з’єднання деталей; монтаж.  

Практична частина. Виготовлення надбудови моделі: вивчення креслень; 
виконання робочих ескізів та шаблонів надбудови моделі (пристроїв, 
механізмів та обладнань); розроблення конструкції та послідовності складання; 
комплектування матеріалів, інструментів та обладнань; виготовлення, 
оброблення та з’єднання деталей; монтаж. Перевірка на відповідність до 
креслень. Перевірка дієздатності механізмів та обладнань.  

 
8. Фарбування та складання моделі (10 год.) 
Теоретична частина. Кольори суден різних типів. Види клеїв, фарб, 

ґрунтів та розчинників.  
Технологія фарбування та складання моделі: послідовність; підготовка 

поверхні деталі; матеріали, інструменти та обладнання; оздоблення (леєрна 
огорожа, надписи тощо); техніка безпеки. 

Практична частина. Підготовка поверхонь корпусу та деталей моделі до 
фарбування. Комплектування клеїв, фарб, ґрунтів, розчинників.; інструментів 
та обладнання. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі. 
Перевірка на відповідність до креслень. 

 
9. Системи радіокерування (6 год.) 
Теоретична частина. Призначення та принцип дії систем радіокерування. 

Загальний вигляд елементів систем радіокерування.  
Радіоапаратура (комплект), виконавчі механізми (сервоприводи, 

регулятори швидкості тощо). Конструкція приводів та кріплення виконавчих 
механізмів. Програмування радіоапаратури. Елементи живлення систем 
радіокерування. 

Практична частина. Встановлення елементів живлення. Підключення до 
приймача виконавчих механізмів. Перевірка придатності до роботи систем 
радіокерування моделлю. Налаштування виконавчих механізмів.  

 
10. Налаштування моделі (8 год.) 
Теоретична частина. Будівельні вимоги до моделей. Види недоліків та 

методи їх усунення.  
Практична частина. Тестування моделі. Виявлення, оцінювання та 

усунення недоліків. Регулювання моделі на воді.  
 
11. Тренувальні запуски моделей (16 год.) 
Теоретична частина. Технічні прийоми керування моделлю. 



Практична частина. Відпрацювання стійких навичок керування моделлю. 
 
12. Змагання з судномодельного спорту (22 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань. Класи моделей. 

Дистанції. Документація моделі.  
Правила поведінки та техніка безпеки під час проведення тренувань та 

змагань на воді. Правила поведінки на стартовому містку. 
Практична частина. Участь у конкурсах і масових заходах навчального 

закладу. Підготовка та участь у виставках технічної творчості, змаганнях та 
конкурсах. Екскурсії. 

 
Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 
− типи суден; 
− види суднових рушіїв; 
− поняття о морехідних якостях моделі; 
− види креслень; 
− загальну технологію виготовлення моделі; 
− властивості матеріалів для виготовлення моделей; 
− технологію обробки матеріалів, пов’язаних із виготовленням моделей; 
− прийоми роботи і правила користування інструментами та 

обладнанням; 
− методи з'єднання деталей; 
− призначення та принцип дії систем радіокерування; 
− загальні правила змагань моделей; 
− правила техніки безпеки під час роботи з інструментами та 

обладнанням; 
− правила поведінки у судномодельній лабораторії, басейні та біля 

водоймищ; 
− техніку безпеки під час проведення тренувань та змагань на воді. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
− користуватися вимірювальними і креслярськими інструментами; 
− користуватися паяльником; 
− користуватися столярними і слюсарними інструментами; 
− читати прості креслення; 
− робити робочі ескізи; 
− креслити деталі на заготовці; 
− обробляти та з’єднувати деталі з різних матеріалів; 
− перевіряти на відповідність до креслень; 



− підготовляти поверхні до фарбування; 
− виконувати фарбувальні роботи; 
− користуватися елементами живлення; 
− налаштувати системи радіокерування. 

 
Вихованці мають набути досвід: 
− виконання простих креслень за допомогою вимірювальних і 

креслярських інструментів; 
− з’єднання деталей за допомогою паяльника;  
− фарбування корпусу та деталей моделі; 
− перевірки на відповідність до креслень; 
− самостійного виготовлення моделей; 
− підключення елементів живлення; 
− налаштування та випробування моделі; 
− участі у виставках, змаганнях та конкурсах. 

 
Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема  Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 4 – 4 
2. Морехідні якості суден  4 - 4 
3. Матеріали, інструменти та обладнання  8 4 12 
4. Основи креслення 4 - 4 
5. Корпус моделі 4 28 32 
6. Ходова частина моделі 8 16 24 
7. Надбудова моделі 16 108 124 
8. Фарбування та складання моделі 4 8 12 
9. Системи радіокерування  4 4 8 
10. Налаштування моделі 4 8 12 
11. Тренувальні запуски моделей 4 16 20 
12. Змагання з судномодельного спорту 4 24 28 
13. Підсумок  4 – 4 

 Разом: 72 216 288 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
1. Вступ (4 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки в 

колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 
безпеки.  

 



2. Морехідні якості суден (4 год.) 
Теоретична частина. Морехідні якості суден: плавучість, остійність, 

непотоплюваність, морехідність, ходовість, керованість. Головні розміри судна. 
Реактивні та активні суднові рушії. 

 
3. Матеріали, інструменти та обладнання (12 год.)  
Теоретична частина. Матеріали для виготовлення моделі: фізико-технічні 

властивості, критерії підбору, методи обробки та з’єднання. Інструменти та 
обладнання: призначення, прийоми роботи. Принцип дії свердлильного 
верстата. Правила техніки безпеки під час роботи з інструментами та 
обладнанням. 

Практична частина. Підбирання матеріалів для виготовлення деталей 
моделі. Оброблення та з'єднання матеріалів за допомогою інструментів та 
обладнань. Відпрацювання навичок роботи на свердлильному верстаті. 

 
4. Основи креслення (4 год.) 
Теоретична частина. Масштаби креслень: призначення, види й 

позначення. Методи проеціювання. Основи виконання робочих креслень. 
Креслення судна. Система координат теоретичного креслення у 
суднобудуванні. Креслярське приладдя. 

 
5. Корпус моделі (32 год.) 
Теоретична частина. Типові форми носової та кормової частин суден. 

Корпус моделі: призначення; будова; теоретичне креслення; шаблони; 
матеріали; інструменти та обладнання; технологія виготовлення, обробки та 
з’єднання деталей; монтаж. 

Практична частина. Розроблення теоретичних та робочих креслень 
корпусу моделі. Виготовлення шаблонів. Підбирання матеріалів та 
інструментів. Виготовлення й обробка деталей корпусу. Складання, 
шпаклювання й обробка корпусу. 

 
6. Ходова частина моделі (24 год.) 
Теоретична частина. Засоби забезпечення руху судна. Види суднових 

рушіїв. Ефективність суднового рушія.  
Ходова частина моделі: призначення; будова; робочі креслення; шаблони; 

матеріали; інструменти та обладнання; технологія виготовлення, обробки та 
з’єднання деталей; монтаж.  

Практична частина. Розроблення конструкції та виконання робочих 
креслень ходової частини моделі. Комплектування матеріалів, інструментів та 
обладнань. Виготовлення деталей. Монтаж деталей ходової частини та 
уклеювання у корпус моделі. Перевірка придатності до роботи ходової частини 
моделі. 

 
7. Надбудова моделі (124 год.) 
Теоретична частина. Архітектурно-конструктивні типи суден. Надбудова 



моделі: призначення; будова (пристрої, механізми та обладнання); креслення; 
шаблони; матеріали; інструменти та обладнання; технологія виготовлення, 
обробки та з’єднання деталей; монтаж. 

Практична частина. Виконання робочих креслень пристроїв, механізмів 
та обладнань надбудови моделі. Розроблення конструкції та послідовності 
складання пристроїв, механізмів та обладнань надбудови моделі. 
Комплектування матеріалів, інструментів та обладнань. Виготовлення, 
оброблення та з’єднання деталей пристроїв, механізмів та обладнань надбудови 
моделі. Монтаж. Перевірка на відповідність до креслень. Перевірка дієздатності 
механізмів.  

 
8. Фарбування та складання моделі (12 год.) 
Теоретична частина. Кольори суден різних типів. Види клеїв, фарб, 

ґрунтів та розчинників.  
Технологія фарбування та складання моделі: послідовність; підготовка 

поверхні деталі; матеріали, інструменти та обладнання; оздоблення (леєрна 
огорожа, надписи тощо); техніка безпеки. 

Практична частина. Підготовка поверхонь корпусу та деталей моделі до 
фарбування. Комплектування клеїв, фарб, ґрунтів та розчинників. Підбирання 
інструментів та обладнання. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання 
моделі. Перевірка на відповідність до креслень. 

 
9. Системи радіокерування (8 год.) 
Теоретична частина. Призначення та принцип дії систем радіокерування. 

Радіоапаратура (комплект), виконавчі механізми (сервоприводи, регулятори 
швидкості тощо). Конструкція приводів та кріплення виконавчих механізмів. 
Програмування радіоапаратури. Мікшування каналів. Фэйлсейв (Fail Safe). 
Правила використання елементів живлення систем радіокерування. 

Практична частина. Встановлення елементів живлення. Підключення до 
приймача виконавчих механізмів. Перевірка придатності до роботи систем 
радіокерування моделлю. Налаштування крайніх точок (витрат) кутів відхилень 
виконавчих механізмів.  

 
10. Налаштування моделі (12 год.) 
Теоретична частина. Будівельні вимоги до моделей. Види недоліків та 

методи їх усунення.  
Практична частина. Тестування моделі. Виявлення, оцінювання та 

усунення недоліків. Регулювання моделі на воді. 
 
11. Тренувальні запуски моделей (20 год.) 
Теоретична частина. Технічні прийоми керування моделлю. 
Практична частина. Відпрацювання стійких навичок керування моделлю. 
 
12. Змагання з судномодельного спорту (28 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань. Класи моделей. 



Дистанції. Документація моделі.  
Правила поведінки та техніка безпеки під час проведення тренувань та 

змагань на воді. Правила поведінки на стартовому містку. 
Практична частина. Участь у конкурсах і масових заходах навчального 

закладу. Підготовка та участь у виставках та конкурсах технічної творчості. 
Участь у змаганнях. Екскурсії. 

 
13. Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 
− класи моделей; 
− морехідні якості суден;  
− головні розміри судна; 
− властивості матеріалів, пов’язаних із виготовленням моделі; 
− методи з’єднання деталей; 
− принцип дії свердлильного верстата; 
− технологію обробки матеріалів, пов’язаних із виготовленням моделі; 
− послідовність виготовлення деталей відповідно до креслення;  
− правила змагань; 
− правила техніки безпеки під час роботи з інструментами та обладнанням; 
− правила поведінки у судномодельній лабораторії, басейні та біля 

водоймищ; 
− техніку безпеки під час проведення тренувань та змагань на воді. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
− організовувати робоче місце; 
− обирати матеріали для виготовлення деталей моделі; 
− визначати порядок складання деталей моделі та моделі в цілому; 
− користуватися вимірювальними і креслярськими інструментами; 
− користуватися паяльником; 
− користуватися столярними і слюсарними інструментами; 
− обробляти та з’єднувати деталі з різних матеріалів; 
− читати та виконувати робочі креслення; 
− налаштувати апаратуру радіокерування моделлю; 
− користуватися елементами живлення; 
− виконувати фарбувальні роботи. 

 
Вихованці мають набути досвід: 
− виконання робочих креслень за допомогою вимірювальних і 

креслярських інструментів; 
− монтажу деталей моделі відповідно до креслень;  



− самостійного виготовлення моделі відповідно до креслень; 
− налаштування та випробування моделі; 
− участі у виставках, змаганнях та конкурсах. 
 

Вищий рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема  Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 5 – 5 
2. Морехідні якості суден  5 - 5 
3. Матеріали, інструменти та обладнання  10 5 15 
4. Основи креслення 5 - 5 
5. Корпус моделі 5 35 40 
6. Ходова частина моделі 10 20 30 
7. Надбудова моделі 20 135 155 
8. Фарбування та складання моделі 5 10 15 
9. Системи радіокерування  5 5 10 
10. Налаштування моделі 5 10 15 
11. Тренувальні запуски моделей 5 20 25 
12. Змагання з судномодельного спорту 5 30 35 
13. Підсумок  5 – 5 

 Разом: 90 270 360 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (5 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки в 

колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 
безпеки.  

 
2. Морехідні якості суден (5 год.) 
Теоретична частина. Класифікація суден. Морехідні якості суден: 

плавучість, остійність, непотоплюваність, морехідність, ходовість, керованість. 
Головні розміри судна. Співвідношення головних розмірів судна. Типи 
суднових рушіїв. Ефективність суднового рушія.  

 
3. Матеріали, інструменти та обладнання (15 год.)  
Теоретична частина. Матеріали для виготовлення моделі: фізико-технічні 

властивості, критерії підбору, методи обробки та з’єднання. Інструменти та 
обладнання: призначення, прийоми роботи.  

Вимірювальні інструменти підвищеної точності. Принцип дії 
свердлильного, токарного та фрезерного верстатів.  

Правила техніки безпеки під час роботи з інструментами та обладнанням. 



Практична частина. Комплектування матеріалів для виготовлення 
деталей моделі. Оброблення та з'єднання матеріалів за допомогою інструментів 
та обладнань. Відпрацювання навичок роботи на свердлильному, токарному та 
фрезерному верстатах. 

 
4. Основи креслення (5 год.) 
Теоретична частина. Види креслень. Масштаби креслень: призначення, 

види й позначення. Методи проекціювання. Геометрична форма предмета за 
його кресленням. Основи виконання креслень. Креслення судна. Позначення на 
проекціях теоретичного креслення корпусу судна. Креслярське приладдя. 

 
5. Корпус моделі (40 год.) 
Теоретична частина. Типові форми носової та кормової частин суден. 

Технологія виготовлення корпусу моделі. 
Практична частина. Розроблення технології виготовлення корпусу 

моделі. Виконання теоретичних креслень корпусу моделі. Підбирання 
матеріалів та інструментів. Виготовлення шаблонів. Виготовлення й обробка 
деталей корпусу. Виготовлення корпусу. Шпаклювання і оброблення корпусу. 

 
6. Ходова частина моделі (30 год.) 
Теоретична частина. Засоби забезпечення руху судна. Види суднових 

рушіїв. Ефективність суднового рушія.  
Технологія виготовлення ходової частини моделі.  
Практична частина. Розроблення конструкції та технології виготовлення 

ходової частини моделі. Виконання креслень ходової частини моделі. 
Виготовлення деталей. Уклеювання деталей ходової частини у корпус моделі. 
Перевірка придатності до роботи ходової частини моделі. 

 
7. Надбудова моделі (155 год.) 
Теоретична частина. Архітектурно-конструктивні типи суден. Технологія 

виготовлення надбудови моделі. 
Практична частина. Розроблення конструкції та послідовності 

виготовлення пристроїв, механізмів та обладнань надбудови моделі. Виконання 
креслень пристроїв, механізмів та обладнань надбудови моделі. Виконання 
шаблонів. Виготовлення, обробка та з’єднання деталей. Монтаж. Перевірка на 
відповідність до креслень. Перевірка дієздатності механізмів.  

 
8. Фарбування та складання моделі (15 год.) 
Теоретична частина. Кольори суден різних типів. Види клеїв, фарб, 

ґрунтів та розчинників.  
Технологія фарбування та складання моделі. Техніка безпеки при 

проведенні фарбувальних робіт. 
Практична частина. Підготовка поверхонь корпусу та деталей моделі до 

фарбування. Комплектування клеїв, фарб, ґрунтів та розчинниківяя; 
інструментів та обладнання. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання 



моделі. Перевірка на відповідність до креслень. 
 
9. Системи радіокерування (10 год.) 
Теоретична частина. Призначення та принцип дії систем радіокерування. 

Радіоапаратура (комплект), виконавчі механізми (сервоприводи, регулятори 
швидкості тощо). Принцип частотного розділення каналів. Дозволені канали 
частот. Конструкція приводів та кріплень виконавчих механізмів. 
Програмування радіоапаратури. Мікшування каналів. Фэйлсейв (Fail Safe). 
Правила використання елементів живлення систем радіокерування. 

Практична частина. Встановлення елементів живлення. Підключення до 
приймача виконавчих механізмів. Перевірка придатності до роботи систем 
радіокерування моделлю. Налаштування радіоапаратури. 

 
10. Налаштування моделі (15 год.) 
Теоретична частина. Будівельні вимоги до моделей. Види недоліків та 

методи їх усунення.  
Практична частина. Тестування моделі. Виявлення, оцінка та усунення 

недоліків. Регулювання моделі на воді. 
 
11. Тренувальні запуски моделей (25 год.) 
Теоретична частина. Технічні прийоми керування моделлю. 
Практична частина. Відпрацювання стійких навичок керування моделлю. 
 
12. Змагання з судномодельного спорту (35 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань. Класи моделей. 

Дистанції. Документація моделі.  
Правила поведінки та техніка безпеки під час проведення тренувань та 

змагань на воді. Правила поведінки на стартовому містку. 
Практична частина. Участь у конкурсах і масових заходах навчального 

закладу. Підготовка та участь у виставках та конкурсах технічної творчості. 
Участь у змаганнях. Екскурсії. 

 
13. Підсумок (5 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 
− класи моделей; 
− геометрію корпусу, його властивості; 
− загальну технологію виготовлення моделі; 
− технологію обробки та з’єднання матеріалів, пов’язаних із 

виготовленням моделі; 
− загальну технологію виконання фарбувальних робіт; 
− властивості фарб; 



− принцип дії токарного та фрезерного верстатів; 
− правила змагань моделей; 
− правила техніки безпеки під час роботи з інструментами та 

електрообладнанням; 
− правила поведінки у судномодельній лабораторії, басейні та біля 

водоймищ; 
− техніку безпеки під час проведення тренувань та змагань на воді. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
− організовувати робоче місце; 
− обирати матеріали для виготовлення деталей моделі; 
− визначати послідовність складання деталей моделі та моделі в цілому; 
− користуватися вимірювальними і креслярськими інструментами; 
− користуватися паяльником; 
− користуватися столярними і слюсарними інструментами; 
− обробляти та з’єднувати деталі з різних матеріалів; 
− читати та виконувати креслення; 
− налаштувати апаратуру радіокерування моделлю; 
− обслуговувати елементи живлення; 
− обслуговувати двигуни; 
− виконувати роботи на верстатах: свердлильному, токарному, 

фрезерному; 
− визначати технологію фарбування моделі. 

 
Вихованці мають набути досвід: 
− виконання креслень за допомогою вимірювальних і креслярських 

інструментів; 
− розробки технології виготовлення деталей моделі та моделі в цілому; 
− монтажу деталей моделі відповідно до креслень;  
− розробки технології фарбування моделі; 
− самостійного підбору фарб; 
− самостійного виготовлення моделі; 
− підготовки моделі до участі у змаганнях; 
− обслуговування двигунів та елементів живлення; 
− налаштування та випробування моделі; 
− участі у змаганнях та конкурсах. 

 
Вищий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Тема  Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 4 – 4 



2. Основи проектування, конструювання 
та дизайну суден  22 12 34 

3. Корпус моделі 6 42 48 
4. Ходова частина моделі 12 24 36 
5. Надбудова моделі 30 156 186 
6. Фарбування та складання моделі 6 12 18 
7. Системи радіокерування  6 6 12 
8. Налаштування моделі 6 12 18 
9. Тренувальні запуски моделей 6 24 30 
10. Змагання з судномодельного спорту 6 36 42 
11. Підсумок  4 – 4 

 Разом: 108 324 432 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (4 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки в 

колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 
безпеки.  

 
2. Основи проектування, конструювання та дизайну суден (34 год.) 
Теоретична частина. Основні категорії об'єкта дизайну. Методики 

постановки дизайн-завдань. Методики пошуку дизайн-рішення. Етапи 
проектно-графічного моделювання.  

Практична частина. Розроблення тематичної послідовності реалізації 
дизайнерських пропозицій. Збирання додаткової інформації. Проектно-графічне 
моделювання.  

 
3. Корпус моделі (48 год.) 
Теоретична частина. Типові форми носової та кормової частин суден. 

Технологія виготовлення корпусу моделі. 
Практична частина. Розроблення технології виготовлення корпусу 

моделі. Розроблення та виконання креслень корпусу моделі. Комплектування 
матеріалів та обладнання. Виготовлення і оброблення деталей корпусу. 
Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу. Шпаклювання і оброблення 
корпусу. 

 
4. Ходова частина моделі (36 год.) 
Теоретична частина. Засоби забезпечення руху судна. Види суднових 

рушіїв. Ефективність суднового рушія.  
Технологія виготовлення ходової частини моделі. 
Практична частина. Розроблення конструкції та технології виготовлення 

ходової частини моделі. Розроблення та виконання креслень ходової частини 



моделі. Підбирання матеріалів та обладнання. Виготовлення деталей. 
Уклеювання деталей ходової частини у корпус моделі. Перевірка придатності 
до роботи ходової частини моделі. 

 
5. Надбудова моделі (186 год.) 
Теоретична частина. Архітектурно-конструктивні типи суден. Технологія 

виготовлення надбудови моделі. 
Практична частина. Розроблення конструкцій та технологій виготовлення 

пристроїв, механізмів та обладнань надбудови моделі. Розроблення та 
виконання креслень пристроїв, механізмів та обладнань надбудови моделі. 
Підбирання матеріалів та обладнання. Виготовлення, оброблення та з’єднання 
деталей. Монтаж. Перевірка на відповідність до креслень. Перевірка 
дієздатності механізмів.  

 
6. Фарбування та складання моделі (18 год.) 
Теоретична частина. Кольори суден різних типів. Види клеїв, фарб, 

ґрунтів та розчинників.  
Технологія фарбування та складання моделі. Техніка безпеки при 

проведенні фарбувальних робіт. 
Практична частина. Підготовлення поверхонь корпусу та деталей моделі 

до фарбування. Розроблення технології фарбування деталей моделі. 
Комплектування клеїв, фарб, ґрунтів та розчинників; інструментів та 
обладнання. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі. 
Перевірка на відповідність до креслень. 

 
7. Системи радіокерування (12 год.) 
Теоретична частина. Призначення та принцип дії систем радіокерування. 

Радіоапаратура (комплект), виконавчі механізми (сервоприводи, регулятори 
швидкості тощо). Принцип частотного розділення каналів. Дозволені канали 
частот. Конструкція приводів та кріплень виконавчих механізмів. 
Програмування радіоапаратури. Мікшування каналів. Фэйлсейв (Fail Safe). 
Правила використання елементів живлення систем радіокерування. 

Практична частина. Встановлення елементів живлення. Підключення до 
приймача виконавчих механізмів. Перевірка придатності до роботи систем 
радіокерування моделлю. Налаштування радіоапаратури. 

 
8. Налаштування моделі (18 год.) 
Теоретична частина. Будівельні вимоги до моделей. Види недоліків та 

методи їх усунення.  
Практична частина. Тестування моделі. Виявлення, оцінка та усунення 

недоліків. Регулювання моделі на воді. 
 
9. Тренувальні запуски моделей (30 год.) 
Теоретична частина. Технічні прийоми керування моделлю. 
Практична частина. Відпрацювання стійких навичок керування моделлю. 



 
10. Змагання з судномодельного спорту (42 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань. Класи моделей. 

Дистанції. Документація моделі.  
Правила поведінки та техніка безпеки під час проведення тренувань та 

змагань на воді. Правила поведінки на стартовому містку. 
Практична частина. Участь у конкурсах і масових заходах навчального 

закладу. Підготовка та участь у виставках технічної творчості. Участь у 
змаганнях. Екскурсії. 

 
11. Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати і розуміти: 
− основи проектування, конструювання та дизайну суден; 
− технологію виготовлення моделі; 
− технологію обробки та з’єднання матеріалів, пов’язаних із 

виготовленням моделі; 
− технологію виконання фарбувальних робіт; 
− загальну будову свердлильного, токарного та фрезерного верстатів; 
− правила змагань з судномодельного спорту; 
− правила техніки безпеки під час роботи з інструментами, обладнанням і 

на верстатах;  
− правила поведінки у судномодельній лабораторії, басейні та біля 

водоймищ; 
− техніку безпеки під час проведення тренувань та змагань на воді. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
− організовувати робоче місце; 
− проектувати й виготовляти модель; 
− розробляти технологію виготовлення деталей моделі та моделі в 

цілому; 
− читати та виконувати креслення; 
− обирати матеріали для виготовлення деталей моделі; 
− вирішувати найпростіші конструкторські задачі; 
− обирати інструменти та обладнання для виготовлення деталей моделі; 
− налаштувати апаратуру радіокерування моделлю; 
− обирати та обслуговувати елементи живлення; 
− виконувати роботи на верстатах: свердлильному, токарному, 

фрезерному; 
− розробляти технологію фарбування моделі. 

 



Вихованці мають набути досвід: 
− проектування та виготовлення деталей моделі та моделі в цілому; 
− вирішення найпростіших конструкторських задач; 
− розробки технології фарбування моделі; 
− самостійного підбору фарб; 
− підготовки моделі до участі у виставках, конкурсах, змаганнях; 
− обслуговування елементів живлення; 
− налаштування та випробування моделі; 
− участі у змаганнях та конкурсах. 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

 

Найменування обладнання Кількість 
Верстат свердлильний (настільний)  1 шт. 
Електроточило  1 шт. 
Верстат «Умілі руки» 2 шт. 
Верстат токарний  1 шт. 
Верстат фрезерний  1 шт. 
Аерограф 1 шт. 
Електролобзик   1 шт. 
Електродриль 1 шт. 
Пристрій-ножівка до електродриля 1 шт. 
Пристрій шліфувальний до електродриля 1 шт. 
Набір свердел 1 наб. 
Пилосос 1 шт. 
Компресор 1 шт. 
Ножі (складані, скальпелі, НМ–1) 15 шт. 
Рубанки  5 шт. 
Лобзики (з пилками) 15 шт. 
Ножівки по дереву (різні) 3 шт. 
Ножівка по металу 2 шт. 
Ножівка-шлицівка 1 шт. 
Ножиці ричажні 1 шт. 
Ножиці 15 шт. 
Напилки (різні) 30 шт. 
Надфілі (набір)  5 шт. 
Пінцет 5 шт. 
Лещата (малогабаритні)  5 шт. 
Молотки (50–100 г) 5 шт. 
Плоскогубці 5 шт. 
Круглогубці 5 шт. 
Гострогубці  5 шт. 
Викрутки  5 шт. 
Кусачки 4 шт. 



Зубило 2 шт. 
Кернер 2 шт. 
Набір різьбонарізного інструменту 2 наб. 
Набір радіомонтажний 1 наб. 
Електропаяльник 3 шт. 
Дриль ручний (з набором свердел) 1 шт. 
Бруски для заточування  2 шт. 
Лінійки 500 мм (дерев’яні, металеві) 15 шт. 
Лінійка металева 300 мм 10 шт. 
Лінійка металева 500 мм 5 шт. 
Лінійка металева 1000 мм 1 шт. 
Набір лекал 1 шт. 
Набір креслярського інструменту 1 шт. 
Циркулі (учнівські) 15 шт. 
Циркуль для розмітки 1 шт. 
Циркуль пропорційний 1 шт. 
Штангенциркуль (учнівський)  5 шт. 
Рулетка 1 шт. 
Різьбомір 1 шт. 
Транспортир  15 шт. 
Штангенрейсмус 1 шт. 
Мікрометр 1 шт. 
Терези з рівновагами 1 шт. 
Косинець слюсарний 5 шт. 
Кутомір слюсарний 1 шт. 
Олівці, гумки, копіювальний папір, пензлі  15 шт. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

«ЮНІ ОПЕРАТОРИ АМАТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ» 
Основний і вищий рівні, 4 роки навчання 

 
(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»,  

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 
 

Автори: О. В. Бала, Л. О. Дежкунова 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

Радіоаматорство – технічне захоплення мільйонів різних за віком, освітою 
і характером діяльності людей. Залучення дітей та молоді до занять 
радіоаматорством є одним із шляхів задоволення особистісних потреб, 
стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності, розширення 
обсягу знань, вирішення проблем спілкування з однолітками, змістовної 
організації вільного часу, формування здорового способу життя та основних 
життєвих компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство.  

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 
діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу програми покладено 
навчальну програму «Юні оператори аматорської служби радіозв’язку» 
О. В. Бала, Л. О. Дежкунова, яка опублікована в збірнику «Навчальні програми 
з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за ред. Биковського Т. В., 
Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 2».  

Новизна програми полягає у поглибленому вивченні окремих розділів 
інформатики та електро-радіотехніки, будови сучасних електронних пристроїв, 
цифрових видів радіозв’язку.  

Навчальна програма реалізується у гуртках, студіях, творчих об’єднаннях, 
клубах науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти та 
спрямована на вихованців віком від 8 до 19 років. Програма є професійно-
орієнтованою. 

Метою навчальної програми є формування базових компетентностей 
особистості засобами аматорського радіозв’язку. 

Основні завдання роботи полягають у формуванні таких 
компетентностей: 

пізнавальної, яка передбачає оволодіння поняттями, знаннями з 
радіотехніки та радіоелектроніки, експериментальної роботи, досліджень з 
аматорського радіозв'язку; поглиблення теоретичних знань з навчальних 
предметів, що вивчаються в закладах загальної середньої освіти: географія, 
фізика, математика, інформатика, українська, англійська та/або інші іноземні 



2 

мови, креслення; набуття морально-психологічних якостей, способів організації 
змістовного дозвілля; 

практичної, яка орієнтована на формування техніко-технологічних вмінь 
і навичок роботи з приладами, матеріалами та інструментами, самостійного 
макетування, конструювання та монтажу радіосхем електронних пристроїв, 
широкого використання елементної бази; оволодіння технікою ведення 
радіозв'язку телефоном і телеграфом, швидкісної радіотелеграфії, користування 
персональним комп'ютером, розвиток конструкторських здібностей; 

творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності з 
науково-технічної творчості, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти 
творчу ініціативу; формування вмінь самостійного виготовлення технічних 
об’єктів; розвиток конструкторських, винахідницьких, дослідницьких, творчих 
здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; 
формування стійкого інтересу до занять радіозв’язком, потреби у творчій 
самореалізації та духовному самовдосконаленні; 

соціальної, яка орієнтована на розвиток трудової культури, досягнення 
високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та 
інтелектуальний розвиток; формування кращих особистісних рис 
(відповідальність, чесність, працелюбство тощо), ціннісного ставлення до себе 
та інших; розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого 
становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до 
України.  

Програму побудовано за концентричним принципом, тому окремі розділи 
і теми повторно вивчаються на кожному рівні навчання з розширенням та 
поглибленням змісту навчального матеріалу. 

Програма передбачає чотири роки навчання: 
основний рівень (2 роки навчання): 1-й рік – 216 год. (6 год./тиждень),  
                                                              2-й рік – 324 год. (9 год./тиждень);  
вищий рівень (2 роки навчання): 1-й, 2-й рік – 432 год. (12 год./тиждень). 
Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять 

(дослідження, робота на радіостанції, розробка і виконання самостійних робіт, 
робота з науково-технічною літературою, науково-пошукові експедиції, участь 
у масових заходах тощо), індивідуальних занять, змагань, навчально-
тренувальних занять, практичної роботи в лабораторіях, а також організацію та 
проведення профільних таборів, навчально-тренувальних зборів тощо. 

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу є 
науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний 
підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 
виконання нормативів, контрольних вправ, участь в конкурсах, змаганнях 
тощо. 

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 
Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 
рівня підготовленості.  
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Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано орієнтовно. 
За необхідності, в установленому порядку, педагог може внести зміни до 
кількості годин у межах кожного року навчання. Враховуючи інтереси 
вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного забезпечення, 
педагог може змінювати кількість теоретичних і практичних занять (залежно 
від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичних навичок), 
враховуючи обсяг часу, що передбачений типовими навчальними планами. 

 
Основний рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 1 2 
2. Азбука Морзе 9 45 54 
3. Радіоаматорські коди 4 6 10 
4. Короткохвильове радіоаматорство 3 3 6 
5. Аматорські радіостанції 3 3 6 

6. Спостереження за роботою 
аматорських радіостанцій 3 15 18 

7. Апаратура для радіозв’язку 2 8 10 
8. Робота на радіостанції  8 60 68 
9. Комп’ютер та радіоаматорство  9 15 24 
10. Змагання радіоаматорів 2 12 14 
11. Підсумок 4 - 4 

Разом: 48 168 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Історія розвитку радіоаматорства. Досягнення 

гуртківців попередніх років навчання. Правила техніки безпеки. Організаційні 
питання. 

Практична частина. Демонстрування радіозв’язку. 
 
2. Азбука Морзе (54 год.) 
Теоретична частина. Історія розвитку системи кодування символів. 

Азбука Морзе. Навчальне обладнання. Робоче місце оператора. Принципи 
будови та мелодії знаків азбуки Морзе. Методи прийому та запису радіограм. 
Положення рук та корпуса при прийомі й передачі радіограм. Призначення та 
будова телеграфного ключа та головних телефонів. Комп’ютерні програми з 
вивчення азбуки Морзе. 

Практична частина. Вивчення знаків азбуки Морзе на прийом. Прийом та 
запис радіограм. Відпрацювання передачі знаків азбуки Морзе на механічному 
ключі. Вправи з прийому та передачі буквених та цифрових радіограм з 
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початковою швидкістю. Вправи з прийому смислового тексту. Робота з 
комп’ютерними програмами з вивчення азбуки Морзе.  

 
3. Радіоаматорські коди (10 год.) 
Теоретична частина. Походження радіоаматорських кодів. 

Найпоширеніші коди. Q коди. 
Практична частина. Вивчення кодових фраз BAND, BOX, DX, GMT, UT, 

OK, RST, SK, TEST, QRZ, QRM, QRN, QRT, QSB, QSO, QSL, QSY, QTH, QRX, 
QRP, 73, 88 та інших найбільш вживаних кодів при проведенні радіозв’язку 
телефоном. 

 
4. Короткохвильове радіоаматорство (6 год.) 
Теоретична частина. Радіоаматорська карта світу. Види модуляції. 

Радіолюбительські діапазони. 
Практична частина. Робота з короткохвильовим приймачем. 

Настроювання приймача на сигнали радіоаматорських станцій.  
 
5. Аматорські радіостанції (6 год.) 
Теоретична частина. Поняття позивних сигналів радіоаматорських 

станцій. Категорії радіоаматорських станцій. Індивідуальні та колективні 
аматорські радіостанції, їх позивні сигнали. Позивні сигнали індивідуальних 
радіостанцій першої категорії. Спеціальні позивні сигнали.  

Практична частина. Запис позивних радіостанцій з ефіру. Визначення за 
позивним сигналом індивідуальних та колективних радіостанцій. 

 
6. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій (18 год.) 
Теоретична частина. Поняття радіоаматора-спостерігача. Прийоми роботи 

з радіоприймачем. Способи спостереження за роботою аматорських 
радіостанцій. 

Практична частина. Робота з радіоприймачем: зміна діапазону, 
використання атенюаторів, фільтрів та регулювання підсилення низьких та 
високих частот. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій. 
Систематизація результатів спостереження. 

 
7. Апаратура для радіозв’язку (10 год.)  
Теоретична частина. Короткохвильові радіоприймачі та передавачі. 

Призначення важелів управління приймально-передавальної апаратури. 
Апаратура для роботи в польових умовах. 

Практична частина. Ознайомлення з апаратурою колективної 
радіостанції. Користування важелями управління приймально-передавальної 
апаратури. Розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в 
очних змаганнях радіостанції типу: «Лавина», «Карат», «Нива» тощо. 

 
8. Робота на радіостанції (68 год.) 
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Теоретична частина. Фонетичний алфавіт. Радіозв’язок телефоном. 
Система RST і RS(M). Дозволена потужність передавачів. Аматорські 
діапазони. Категорії аматорських радіостанцій, їх позивні сигнали. Регламент 
аматорського радіозв’язку України. Правила зв'язку на коротких хвилях. 
Відповідальність за порушення правил. QSL картка. Облікування часу 
проведеного зв'язку. Правила заповнення QSL картки, апаратного журналу. 

Практична частина. Вивчення фонетичного алфавіту. Відпрацювання 
телефонного зв’язку. Вправи з оволодіння навичками проведення радіозв’язку 
телефоном на малопотужних радіостанціях типу: «Лавина», «Карат», «Нива» 
тощо. Ознайомлення з Регламентом аматорського радіозв’язку України. 
Заповнення апаратного журналу та QSL карток. Облікування часу проведеного 
зв'язку. Робота на радіостанції.  

 
9. Комп’ютер та радіоаматорство (24 год.)  
Теоретична частина. Історія розвитку обчислювальної техніки. 

Комп’ютерні технології в житті людини. Будова та призначення основних 
складових ПК. Допоміжні пристрої ПК. Операційна система Microsoft Windows. 
Текстовий редактор Word. Програми для ведення апаратного журналу MIX, 
TRlog тощо. Програма з вивчення азбуки Морзе – APAK-CWL. 

Практична частина. Робота з текстовими документами в редакторі Word. 
Робота з комп’ютерними програмами для ведення апаратного журналу – MIX, 
TRlog та програмою з вивчення азбуки Морзе – APAK-CWL. 

 
10. Змагання радіоаматорів (14 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення змагань з радіозв’язку на 

коротких хвилях. 
Практична частина. Відпрацювання зв'язку в змаганнях. Підготовка та 

участь в радіоаматорських змаганнях.  
 
11. Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати і розуміти: 
− принципи будови та мелодії знаків азбуки Морзе; 
− знаки азбуки Морзе; 
− порядок запису знаків азбуки Морзе в радіограмі; 
− походження радіоаматорських кодів, Q коди; 
− види модуляції;  
− радіоаматорські діапазони; 
− категорії аматорських радіостанцій, їх позивні сигнали;  
− способи спостереження за роботою аматорських радіостанцій; 
− регламент аматорського радіозв’язку України; 
− фонетичний алфавіт; 
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− правила техніки безпеки. 
 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 
− працювати на механічному ключі; 
− використовувати кодові фрази при проведенні радіозв’язку телефоном; 
− записувати позивні радіостанцій з ефіру; 
− визначати за позивним сигналом індивідуальні та колективні 

радіостанції; 
− працювати з текстовими документами в редакторі Word; 
− використовувати комп’ютерні програми для ведення апаратного 

журналу та вивчення азбуки Морзе; 
− дотримуватися правил заповнення QSL картки, апаратного журналу; 
− дотримуватися правил техніки безпеки. 

 
Вихованці мають набути досвід: 
− прийому та передачі буквених та цифрових радіограм з початковою 

швидкістю; 
− прийому смислового тексту; 
− роботи з короткохвильовим приймачем; 
− спостереження за роботою аматорських радіостанцій; 
− розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в 

польових умовах; 
− роботи на радіостанції; 
− роботи з операційною систему Microsoft Windows, текстовим 

редактором Word. 
 

Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 2 3 
2. Азбука Морзе 3 45 48 
3. Радіоаматорські коди 3 6 9 
4. Короткохвильове радіоаматорство  6 30 36 
5. Поширення радіохвиль 3 18 21 
6. Апаратура для радіозв’язку 6 24 30 
7. Робота на радіостанції  9 75 84 
8. Англійська мова для роботи в ефірі 9 24 33 
9. ІКТ і радіозв’язок 3 24 27 
10. Змагання радіоаматорів 3 27 30 
11. Підсумок 3 - 3 

Разом: 49 275 324 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (3 год.) 
Теоретична частина. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням та 

під час роботи на радіостанції. Перша медична допомога при ураженні 
електричним струмом. Організаційні питання. 

Практична частина. Демонстрування радіозв’язку англійською мовою. 
 
2. Азбука Морзе (48 год.) 
Теоретична частина. Техніка нарощування швидкості прийому азбуки 

Морзе. 
Практична частина. Відпрацювання прийому буквених та цифрових 

радіограм зі швидкістю 25-30 знаків за хвилину. Вправи з нарощування 
швидкості передачі на механічному та електронному ключах. 

 
3. Радіоаматорські коди (9 год.) 
Теоретична частина. Радіоаматорський код як основа оперативної роботи 

в ефірі. Найпоширеніші кодові сполучення. Q коди. 
Практична частина. Вивчення кодових фраз. Відпрацювання навичок 

прийому та передачі кодових фраз при роботі на радіостанції. 
 
4. Короткохвильове радіоаматорство (36 год.) 
Теоретична частина. Радіоаматорські дипломи. Етика короткохвильовика. 

Радіоаматорська аварійна служба. Радіоаматорські організації України. 
Радіоаматорські ретранслятори. Перспективи радіоаматорства. 

Практична частина. Експериментальна робота з апаратурою: 
налаштування робочого місця оператора; проведення зв'язку; робота через 
ретранслятори. Систематизація та узагальнення результатів експериментальної 
роботи. 

 
5. Поширення радіохвиль (21 год.) 
Теоретична частина. Електромагнітні хвилі: властивості, частота, період, 

довжина хвилі, швидкість поширення. Природа поширення радіохвиль. 
Практична частина. Спостереження за роботою аматорських 

радіостанцій. Робота з приймачами-пеленгаторами («Ліс», «Алтай» тощо) 
коротких та ультракоротких хвиль. 

 
6. Апаратура для радіозв’язку (30 год.) 
Теоретична частина. Короткохвильові радіоприймачі. Чутливість, 

селективність приймача, коефіцієнт шуму. Передавачі коротких хвиль та їх 
параметри. Підсилювачі потужності коротких хвиль. Апаратура для роботи в 
польових умовах. Апаратура ультракоротких хвиль. Антени коротких та 
ультракоротких хвиль. Допоміжне обладнання. Електроживлення апаратури. 

Практична частина. Робота на радіостанції – вивчення технічних 
характеристик трансиверів серії SW, ICOM, KENWOOD, «Карат», «Лавина», 
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саморобної і промислової апаратури. Підготовка апаратури до роботи в 
польових умовах. Розгортання та налаштування переносної апаратури. 

 
7. Робота на радіостанції (84 год.) 
Теоретична частина. Регламент аматорського радіозв’язку України. 

Правила проведення радіозв'язку. Профілактичне обслуговування апаратури 
радіостанції. Комп’ютерні програми для систематизації проведених 
радіозв’язків МІХ, TR4W, UR5EQF, N6TR тощо. Особливості спостереження 
віддалених станцій та рідкісних кореспондентів. 

Практична частина. Вивчення окремих положень Регламенту 
аматорського радіозв’язку України. Підготовка та профілактичне 
обслуговування апаратури радіостанції. Робота на радіостанції, проведення 
радіозв’язків. Аналіз та систематизація проведених радіозв’язків за допомогою 
комп’ютерних програм МІХ, TR4W, UR5EQF, N6TR тощо. Спостереження за 
роботою віддалених станцій та рідкісних кореспондентів. 

 
8. Англійська мова для роботи в ефірі (33 год.) 
Теоретична частина. Англійська мова і радіоаматорський зв’язок. 

Фонетичний алфавіт англійською мовою. Цифри i числа. Порядкові числівники. 
Роки, час. RS оцінка сигналу. Типовий зв’язок. 

Практична частина. Вивчення фонетичного алфавіту англійською мовою. 
Вправи у вимові окремих звуків та фраз: цифр i чисел; порядкових числівників; 
років, часу. RS оцінка сигналу. Відпрацювання типового зв’язку. Запис 
позивних, імен операторів, місця знаходження радіостанцій. Відпрацювання 
радіозв’язку. Спостереження за роботою англомовних радіостанцій.  

 
9. ІКТ і радіозв’язок (27 год.) 
Теоретична частина. Internet-технології. Комп’ютерні програми Morse 

Runner, RUFZXP тощо. Електронні таблиці Excel. Редактор Word. Електронна 
пошта. 

Практична частина. Робота з комп’ютерними програмами Morse Runner, 
RUFZXP тощо. Робота з радіоаматорськими сайтами. Складання електронних 
таблиць Excel. Складання та редагування документів в редакторі Word. 
Користування електронною поштою. 

 
10. Змагання радіоаматорів (30 год.) 
Теоретична частина. Етапи підготовки до змагань. Правила проведення 

змагань. Положення та умови проведення змагань. Правила оформлення звіту 
про участь у змаганнях. Підготовка обладнання та матеріалів. 

Практична частина. Тренування з проведення радіозв’язку на коротких 
хвилях. Участь у змаганнях з радіозв’язку на коротких та ультракоротких 
хвилях. Оформлення звіту про участь у змаганнях. 

 
11. Підсумок (3 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 
− найпоширеніші кодові сполучення, Q коди; 
− етику короткохвильовика; 
− регламент аматорського радіозв’язку України, правила проведення 

зв'язку на коротких хвилях; 
− правила техніки безпеки. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 

− приймати буквені та цифрові радіограми зі швидкістю 25-30 знаків за 
хвилину; 

− систематизувати результати експериментальної роботи; 
− спостерігати за роботою віддалених радіостанцій в різний час доби та 

пору року, в тому числі англомовних радіостанцій; 
− користуватися автоматичними регулюваннями підсилення сигналу; 
− готувати апаратуру до роботи в польових умовах; 
− англійську мову в радіоаматорському зв’язку; 
− дотримуватися правил техніки безпеки. 

 
Вихованці мають набути досвід: 

− роботи на електронному ключі; 
− прийому та передачі кодових фраз при роботі на радіостанції; 
− розгортання та налаштування переносної апаратури для роботи в очних 

змаганнях; 
− роботи на радіостанції та участі в змаганнях з радіозв’язку на коротких та 

ультракоротких хвилях; 
− запису позивних, імен операторів, місця знаходження англомовних 

радіостанцій. 
 

Вищий рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 2 3 
2. Азбука Морзе  6 54 60 
3. Короткохвильове радіоаматорство  6 30 36 
4. Поширення радіохвиль 9 24 33 
5. Основи електро- та радіотехніки 18 24 42 
6. Робота на радіостанції 24 90 114 
7. Англійська мова для роботи в ефірі 6 42 48 
8. ІКТ і радіозв’язок 6 24 30 
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9. Змагання радіоаматорів 3 60 63 
10. Підсумок 3 - 3 

Разом:  82 350 432 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (3 год.) 
Теоретична частина. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням та 

під час роботи на радіостанції. Організаційні питання. 
Практична частина. Демонстрування радіозв’язку телеграфом. 
 
2. Азбука Морзе (60 год.) 
Теоретична частина. Методи та прийоми нарощування швидкості 

прийому/передачі азбуки Морзе. 
Практична частина. Виконання вправ з нарощування швидкості та 

вдосконалення якості передачі на механічному та електронному ключах. 
Відпрацювання прийому та передачі буквених, цифрових радіограм зі 
швидкістю 30-50 знаків за хвилину. Підготовка до виконання розрядних 
нормативів зі швидкісної телеграфії. 

 
3. Короткохвильове радіоаматорство (36 год.) 
Теоретична частина. Радіоаматорство в світі. Міжнародні радіоаматорські 

організації. Міжнародний радіоаматорський союз першого регіону (IARU). 
Чемпіонати IARU. Дослідницька робота аматорських радіостанцій. 

Практична частина. Спостереження за роботою іноземних радіостанцій. 
Вибір оптимальних частот і видів випромінювання. Експериментальна та 
дослідницька робота на радіостанції. 

  
4. Поширення радіохвиль (33 год.) 
Теоретична частина. Радіоаматорські короткохвильові діапазони, їх 

характеристики. Електромагнітні коливання. Просторове та поверхневе 
поширення радіохвиль. Зони відсутності приймання. Федінги. Добові i сезонні 
зміни поширення радіохвиль. Сонячна активність та її зв'язок з поширенням 
радіохвиль.  

Практична частина. Робота на радіостанції на короткохвильових 
діапазонах. Спостереження за роботою радіостанцій (федінги). 
Експериментальна та дослідницька робота на радіостанції з вивчення 
поширення радіохвиль. 

 
5. Основи електро- та радіотехніки (42 год.) 
Теоретична частина. Основні закони електро- та радіотехніки. Закон Ома. 

Потужність. Класифікація радіоелементів, їх характеристика та призначення. 
Принципова схема. Графічні позначення на принципових схемах, маркування. 
Типи з’єднань. Цифрові та аналогові мікросхеми, їх застосування та схеми 
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ввімкнення. Типи вимірювальних приладів: призначення, принципи дії, 
застосування. Блоки живлення, їх основні характеристики.  

Практична робота. Відвідування технічного відділу бібліотеки, робота в 
Інтернет-мережі з метою вивчення новинок технічної літератури з радіотехніки, 
схем різних радіоаматорських конструкцій, електронних креслень. Вивчення 
простих радіосхем, принципових схем. Робота з блоками живлення та 
вимірювальними приладами.  

 
6. Робота на радіостанції (114 год.) 
Теоретична частина. Телеграфний зв'язок. Короткохвильові 

радіоприймачі. Трансивери. Види антен для радіозв’язку з різною діаграмою 
дії. Країни та території світу, які не представлені в радіоаматорському ефірі.  

Практична частина. Відпрацювання телеграфного зв'язку. Відпрацювання 
навичок проведення телеграфного зв'язку на малопотужних радіостанціях. 
Робота на радіостанції телефоном та телеграфом; з приймально-передавальною 
апаратурою – Р-250, «Волна», Р-309, Р-311, Р-326, Р-399; з трансиверами серії 
SW, ICOM, KENWOOD тощо. Використання антен для радіозв’язку з різною 
діаграмою дії. Проведення профілактичних робіт з налаштування апаратури. 
Спостереження за роботою експедицій працюючих з територій світу, які не 
представлені в радіоаматорському ефірі.  

 
7. Англійська мова для роботи в ефірі (48 год.) 
Теоретична частина. Правила роботи з іноземними кореспондентами 

англійською мовою. Типові зразки радіоаматорського зв’язку з іноземними 
кореспондентами. Походження радіоаматорських кодів та скорочень. 
Етимологія кодів. 

Практична частина. Вправляння у вимові окремих фраз, сполучень. 
Відпрацювання вимови найбільш вживаних фраз при проведенні радіозв’язку 
англійською мовою. Поповнення словникового запасу за темами: QSO, QTH, 
погода, апаратура, хобі тощо. Проведення радіозв’язку з використанням кодів. 
Спостереження та робота в ефірі з англомовними кореспондентами.  

 
8. ІКТ і радіозв’язок (30 год.) 
Теоретична частина. Пакетний зв’язок та використання Інтернету в 

радіоаматорській діяльності. Цифрові види зв’язку: RTTY, PSK31. Обладнання 
та програмне забезпечення для роботи цифровими видами зв'язку. 
Радіоаматорські програми Echolink, TRLog, DX Atlas. Основи роботи з 
програмою MS Power point.  

Практична частина. Проведення комп'ютерного зв'язку: PSK31, RTTY. 
Робота з програмами Echolink, TRLog, DX Atlas. Створення презентацій. 

 
9. Змагання радіоаматорів (63 год.) 
Теоретична частина. Етапи підготовки спортсменів і апаратури для участі 

в змаганнях. Основні правила суддівства змагань. Спортивні звання і розряди, 
умови їх виконання. Вимоги до оформлення звіту у різних змаганнях.  
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Практична частина. Участь в змаганнях з радіозв’язку та швидкісної 
телеграфії. Оформлення та перевірка звітів змагань. Підготовка до виконання 
розрядних нормативів у змаганнях.  

 
10. Підсумок (3 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати і розуміти: 

− особливості та механізми поширення радіохвиль; 
− основи електро- та радіотехніки; 
− основні властивості електромагнітних хвиль, їх фізичні та технічні 

характеристики; 
− короткохвильову та ультракороткохвильову апаратуру; 
− правила техніки безпеки. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 

− приймати буквені та цифрові радіограми зі швидкістю 30-50 знаків за 
хвилину; 

− проводити експериментальну та дослідницьку роботу, систематизувати 
результати; 

− працювати з приймально-передавальною радіоаматорською апаратурою; 
− проводити зв’язок азбукою Морзе; 
− працювати в ефірі з англомовними кореспондентами; 
− підготувати апаратуру для участі в змаганнях; 
− оформляти звіт про участь в змаганнях короткохвильовиків; 
− дотримуватися правил техніки безпеки. 

 
Вихованці мають набути досвід: 

− проведення зв’язку азбукою Морзе; 
− вибору тактичних прийомів та стратегії роботи в аматорських змаганнях з 

радіозв’язку; 
− роботи на радіостанції та проведення експериментальних зв’язків; 
− з експериментальної та дослідницької роботи; 
− участі в змаганнях з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях 

обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 
 

Вищий рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 2 3 
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2. Азбука Морзе  6 42 48 
3. Короткохвильове радіоаматорство  6 21 27 
4. Поширення радіохвиль 12 30 42 
5. Апаратура для радіозв’язку 18 24 42 
6. Робота на радіостанції  15 102 117 
7. Англійська мова для роботи в ефірі 9 36 45 
8. ІКТ і радіозв’язок 9 27 36 
9. Змагання радіоаматорів 6 63 69 
10. Підсумок 3 - 3 

Разом: 85 347 432 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (3 год.) 
Теоретична частина. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням та 

під час роботи на радіостанції. Організаційні питання. 
Практична частина. Демонстрування комп’ютерного радіозв’язку. 
 
2. Азбука Морзе (48 год.) 
Теоретична частина. Методи нарощування швидкості прийому/передачі 

азбуки Морзе. Радіоперешкоди при нарощуванні швидкості прийому радіограм, 
їх практичне застосування. Професійний радіозв’язок. 

Практична частина. Виконання вправ з нарощування швидкості та якості 
передачі на механічному та електронному ключах. Удосконалення прийому 
буквених та цифрових радіограм. Відпрацювання прийому буквених та 
цифрових радіограм зі швидкістю понад 50 знаків за хвилину. Спостереження 
за роботою професійних радіостанцій. 

 
3. Короткохвильове радіоаматорство (27 год.) 
Теоретична частина. Радіоекспедиції. Аматорський радіозв'язок в 

аварійних ситуаціях. Дослідницька робота аматорських радіостанцій. Порядок 
отримання дозволу на експлуатацію приймально-передавальної радіостанції. 

Практична частина. Експериментальна та дослідницька робота на 
радіостанції з проведення радіозв’язку в польових умовах. Тренування з 
використання аматорського радіозв’язку в аварійних ситуаціях. Участь у 
заочних міжнародних змаганнях радіоаматорів. 

 
4. Поширення радіохвиль (42 год.) 
Теоретична частина.: Далекі і наддалекі поширення радіохвиль. 

Поверхневе, іоносферне і тропосферне поширення. Наддалекі зв’язки. 
Оптимальні напрямки і періоди, положення термінатора. Магнітні збурення і 
магнітні бурі, їх вплив на стійкість радіозв’язку. Прогноз поширення 
радіохвиль. Спеціалізована література, Інтернет ресурси.  
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Практична частина. Експериментальна робота на радіостанції з 
тестування поширення радіохвиль. Робота зі спеціалізованою літературою, 
Інтернет ресурсами. 

 
5. Апаратура для радіозв’язку (42 год.) 
Теоретична частина. Загальна характеристика антенно-фідерних систем. 

Типи антен. Багатодіапазонні антени, їх переваги та недоліки. Принципи 
побудови антен. Розрахунок найпростіших антен. Класифікація приймально-
передавальної апаратури. Підсилювачі потужності передавача. Підсилювачі 
високої частоти. Діапазонні фільтри. Генератор плавного діапазону (ГПД). 
Лампові та транзисторні підсилювачі потужності. 

Практична робота. Проведення розрахунку та виготовлення антени (пів 
хвильового вібратора, штиря тощо). Перемикання антен для роботи на різних 
діапазонах. Заземлення антен після закінчення роботи в ефірі. Вибір схеми для 
саморобних приймачів та трансиверів. Аналіз роботи саморобних та 
промислових приймачів. Перевірка дієздатності та налагодження схеми 
приймально-передавальної апаратури. Оперативна зміна діапазону трансивера і 
підсилювача потужності високої частоти, узгодження вихідного каскаду з 
антеною і фідером. 

 
6. Робота на радіостанції (117 год.) 
Теоретична частина. Рідкісні та віддалені радіостанції (DX). Префікси 

позивних сигналів радіостанцій. Частоти та ділянки аматорських діапазонів для 
роботи з рідкісними та віддаленими радіостанціями. Відмінності в частотних 
планах діапазонів різних країн. Зв'язок та способи виклику рідкісних та 
віддалених радіостанцій. Радіозв’язок за домовленістю (SKED).  

Практична частина. Вивчення префіксів позивних сигналів рідкісних та 
віддалених радіостанцій за радіоаматорською картою світу. Відпрацювання 
зв’язку з рідкісними та віддаленими радіостанціями. Робота на радіостанції 
телефоном та телеграфом. Використання ділянок аматорських діапазонів для 
роботи з рідкісними та віддаленими кореспондентами. Проведення сеансів 
радіозв’язку за домовленістю (SKED). 

 
7. Англійська мова для роботи в ефірі (45 год.) 
Теоретична частина. Англомовний діалог (фрази, репліки, прохання) у 

радіозв’язку. 
Практична частина. Розширення тематики радіозв’язків англійською 

мовою: ведення діалогів за окремими темами (погода, апаратура, хобі, 
професія, сім’я тощо).  

 
8. ІКТ і радіозв’язок (36 год.) 
Теоретична частина. Пристрої, модеми для під’єднання трансивера до 

комп’ютера. Цифрові види радіозв’язку: PSK31 RTTY, MFSK, SSTV. 
Встановлення програмного забезпечення програм МІХ, TR4W, UR5EQF, Morse 
Runner, RUFZXP тощо. 
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Практична частина. Під’єднання до комп’ютера пристроїв та модемів для 
комутації з трансивером. Робота з радіоаматорськими комп’ютерними 
програмами. Проведення комп'ютерного зв'язку: PSK31, MFSK, RTTY, SSTV. 
Оформлення звітів за змагання та відправка електронною поштою. Інсталяція 
програм МІХ, TR4W, UR5EQF, Morse Runner, RUFZXP тощо. 

 
9. Змагання радіоаматорів (69 год.) 
Теоретична частина. Норми і вимоги єдиної спортивної класифікації 

України (ЄСКУ). Правила змагань. Суддівство змагань. 
Практична частина. Вивчення норм та вимог єдиної спортивної 

класифікації України (ЄСКУ). Тренування та участь у змаганнях з радіозв’язку 
на коротких та ультракоротких хвилях. Робота в телефонних та телеграфних 
КХ змаганнях різних рівнів. Підготовка до виконання розрядних нормативів з 
радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях та зі швидкісної телеграфії. 
Робота з DX-експедиціями. Участь в змаганнях.  

 
10. Підсумок (3 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати і розуміти: 
− схемотехніку радіоаматорської апаратури зв’язку; 
− особливості частотного планування діапазонів різних країн; 
− прогноз поширення радіохвиль; 
− частоти та ділянки аматорських діапазонів; 
− відмінності в частотних планах діапазонів різних країн; 
−  норми і вимоги єдиної спортивної класифікації України (ЄСКУ); 
− правила техніки безпеки. 

 
Вихованці мають уміти і застосовувати: 

− приймати буквені та цифрові радіограми зі швидкістю більше 50 знаків за 
хвилину; 

− проводити експериментальну та дослідницьку роботу, систематизувати 
результати; 

− працювати з приймально-передавальною радіоаматорською апаратурою; 
− проводити зв’язок азбукою Морзе; 
− працювати в ефірі з англомовними кореспондентами; 
− налаштовувати апаратуру для участі в змаганнях; 
− оформляти звіт про участь в змаганнях короткохвильовиків; 
− дотримуватися правил техніки безпеки. 

 
Вихованці мають набути досвід: 
− можливості роботи на радіостанції в аварійних ситуаціях; 
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− проведення зв’язку азбукою Морзе; 
− роботи в «круглих столах» радіоаматорів; 
− проведення профілактичних робіт з налаштування апаратури; 
− роботи з DX-кореспондентами; 
− вибору тактичних прийомів та стратегії роботи в аматорських 

змаганнях з радіозв’язку; 
− роботи на радіостанції та проведення експериментальних зв’язків; 
− експериментальної та дослідницької роботи; 
− з проведення комп'ютерного зв'язку; 
− участі в змаганнях з радіозв’язку на коротких та ультракоротких 

хвилях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
 

Обладнання Кількість (шт.) 
Місця для роботи в ефірі  1 
Робочі місця для спостерігачів  4 
Трансивери на аматорські діапазони 3 
Підсилювач потужності 1 
Комп'ютери 3 
Годинник електронний 5 
Ключі телеграфні електронні 5 
Антени на кожний діапазон 
Кабель коаксіальний (РК-50. РК-75 та iн.) 250 м 
Редуктор для обертання антени 1 

Щогли для встановлення антен Залежно від 
конструкцій антен 

КСХ-метри 1 
Заземлення 1 
Комутатор антен 1 
Мікрофони (гарнітури) 5 
Радіоприймачі КХ та УКХ діапазонів 4 
Малопотужні радіостанції 5 
Пеленгатори 3,5МГц 5 
Пеленгатори 144МГц 5 
Передавачі («Лисиці») 6 

Контрольно-вимірювальні прилади 
Генератор сигналів високочастотний 1 
Генератор сигналів низькочастотний 1 
Частотомір електронно-лічильний 1 
Осцилограф 1 
Вимірювач частотних характеристик 1 
Вольтметр високочастотний 1 
Мілівольтметр 1 
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Тестер 2 
Джерела живлення постійного струму (0-30В) 2 
Інструменти для обробки металу та деревини 1 комплект 
  

Документація колективної радіостанції 
Регламент аматорського радіозв’язку України 1 
Дозвіл на експлуатацію радіостанції 1 
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Анисимова А. На короткой волне. – М. : Воен. изд-во, 1983. 
2. Аслезнов С. Дальние страны выходят на связь. – М. : Изд-во ДОСААФ 
СССР, 1981.  
3. Баранов А. Юный радиоспортсмен. – М. : Изд-во ДОСААФ СССР, 1985. 
4. Бензарь В., Леденев В. Вокруг Земли на радиоволне. – Минск : Полымя, 
1986. 
5. Беньковский З., Липинский З. Любительские антенны коротких и 
ультракоротких волн. – М. : Радио и связь, 1984. 
6. Бунин С., Яйленко Л. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. – К. : 
Техника, 1984. 
7. Дроздов В. Любительские КВ-трансиверы. – М. : Радио и связь, 1988. 
8. Заморока А. Н. Основы любительской радиосвязи : Справочное пособие для 
начинающих коротковолновиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : ЧП 
Яковлева, 2003. – 168 с. 
9. Лабскир Г. Книга юного радиста. – К. : Рад. шк., 1981. 
10. Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за 
ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. – К. : УДЦПО, 2014. – В. 2 – 207с. 
11. Начинающему радиолюбителю-коротковолновику : електронний ресурс. – 
Режим доступу. – http://cqham.ru/beginner.htm 
12. Регламент аматорської служби радіозв’язку : електронний ресурс. – Режим 
доступу. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0205-11 
13. Романов А. Детские клубы-центры внешкольной и внеклассной 
воспитательной работы. – К. : Рад. шк., 1982. 
14. Степанов Б. Справочник коротковолновика. – М. : Изд-во ДОСААФ СССР, 
1986. 
15. Степанов Б., Лаповок Я; Лялин Г. Любительская радиосвязь на KB. – М. : 
Радио и связь, 1991. 
16. Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах 
позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. Кол. авт. 
К. : 2006. – с. 144. 
17. ARRL the national association for amateur radio. 61-я JOTA: 19-21 октября 
2018 : електронний ресурс. – Режим доступу. – http://www.arrl.org/jamboree-on-
the-air-jota. 

http://cqham.ru/beginner.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0205-11
http://www.arrl.org/jamboree-on-the-air-jota
http://www.arrl.org/jamboree-on-the-air-jota


18 

18.  History of Radio / Internet Archive : електронний ресурс. – Режим доступу. – 
http://web.archive.org/web/20061004233517/http://history.acusd.edu/gen/recording/r
adio.html 
19. RUQRZ : електронний ресурс. – Режим доступу. – 
https://www.ruqrz.com/category/book/  
20. United States Early Radio History : електронний ресурс. – Режим доступу. – 
http://earlyradiohistory.us/  

http://web.archive.org/web/20061004233517/http:/history.acusd.edu/gen/recording/radio.html
http://web.archive.org/web/20061004233517/http:/history.acusd.edu/gen/recording/radio.html
https://www.ruqrz.com/category/book/
http://earlyradiohistory.us/


Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. 

Науково-технічний напрям. (Випуск 4) 

(Загальна редакція Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

«СПОРТИВНА РАДІОПЕЛЕНГАЦІЯ» 

Початковий, основний та вищий рівні, 4 роки навчання 
 

(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 

 

Автори: Л. І. Голубнича, Ю. М. Малиновський; Л. Е. Сук 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Залучення дітей та молоді до занять спортивною радіопеленгацією є 

одним із шляхів задоволення особистісних потреб, стимулювання прагнення 

розвинути індивідуальні здібності, розширення обсягу знань, технологічної 

освіченості, вирішення проблем спілкування з однолітками, змістовної 

організації вільного часу, формування здорового способу життя та основних 

життєвих компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство. 

Змагання зі спортивної радіопеленгації набули широкого розповсюдження та 

розвитку на міжнародній арені, в той же час юні українські спортсмени досягли 

високих результатів на змаганнях європейського та світового рівнів. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу програми покладено 

«Навчальну програму зі спортивної радіопеленгації», яка опублікована в 

збірнику «Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного 

напряму / за ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1». 

Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих об’єднаннях 

спортивної радіопеленгації закладів позашкільної освіти науково-технічного 

напряму та спрямована на дітей віком 11-19 років. 

Мета програми – формування ключових компетентностей особистості 

засобами спортивної радіопеленгації. 

Завдання навчальної програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

пізнавальної, яка передбачає оволодіння технічними знаннями та 

навичками з радіотехніки, радіопеленгації й орієнтуванні на місцевості; 

поглиблення теоретичних знань з навчальних предметів, що вивчаються в 

закладах загальної середньої освіти: географія, фізика, математика, освітньої 

галузі «Фізична культура і здоров´я»; 

практичної, яка орієнтована на засвоєння основних прийомів роботи з 

радіотехнічними приладами; оволодіння технікою пошуку передавачів; 

залучення до занять радіоспортом, зміцнення здоров’я та фізичного розвитку 

вихованців, пропагування здорового способу життя, змістовний й активний 
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відпочинок; 

творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності зі 

спортивної радіопеленгації; здатності проявляти творчу ініціативу; 

гармонійний розвиток особистості, розвиток творчої активності, системного, 

просторового і логічного мислення, просторової уяви, фантазії, здатності 

вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до радіотехнічної 

творчості; розвиток навичок самостійного мислення та прийняття самостійних 

рішень у різноманітних життєвих ситуаціях; 

соціальної, яка орієнтована на виховання культури праці, дбайливого 

ставлення до результатів своєї і чужої праці; військово-патріотичне виховання; 

виховання гуманного ставлення до довкілля; досягнення високого рівня 

освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; 

формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійності, 

наполегливості, працелюбності, волі до перемоги тощо); виховання вміння 

працювати в колективі. 

Програма передбачає чотири роки навчання у групах початкового, 

основного та вищого рівнів. На опрацювання навчального матеріалу 

відводиться така кількість годин: 

початковий рівень – 216 год (6 год./тиждень), (діти 11-14 років);  

основний рівень: 1-й рік – 216 год (6 год./тиждень), (діти 12-15 років),  

                              2-й рік – 216 год.(6 год./тиждень), (діти 13-16 років); 

вищий рівень – 288 год. (8 год./тиждень), (діти 15-19 років). 

Програмою передбачений теоретичний матеріал з радіотехніки, 

практична робота з радіоприймачами, участь у спортивних змаганнях та інших 

масових заходах. Досягнення високих результатів вихованцями у спортивній 

радіопеленгації залежать від комплексної підготовки вихованців: фізичної, 

технічної, тактичної та психологічної. 

Навчальна програма розрахована на цикл тренувань впродовж року з 

урахуванням кліматичних умов та індивідуальних можливостей вихованців, 

передбачає участь вихованців у змаганнях, навчально-тренувальних зборах, 

практичних заняттях на місцевості, створення команди закладу. 

На початковому рівні вихованці отримують уявлення про спортивну 

радіопеленгацію як технічний вид спорту, напрямок розвитку, результати, 

досягнення, правила безпеки. Під час занять необхідно створити умови для 

якісного виконання завдань кожним вихованцем, постійно підтримувати 

інтерес і бажання відвідувати заняття, покращувати фізичну форму, а також 

готуватись до змагань. Заняття спортивною радіопеленгацією тісно пов’язані зі 

спортивним орієнтуванням, тому на початковому рівні важливо дати учням 

знання з топографії, прищепити навички роботи для самостійного проходження 

дистанції у своїй віковій категорії. 

На основному та вищому рівнях навчання практичні заняття переважають 

над теоретичними; збільшується кількість годин із фізичної підготовки. 

Теоретичні заняття на вищому рівні проводяться з метою поглиблення знань, а 

також для повторення елементів підготовки, проведення позапланових 

інструктажів із правил безпеки. 
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Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

виконання нормативів, участь у змаганнях. Для закріплення отриманих знань і 

навичок гуртківцям необхідно брати участь у змаганнях різних рівнів, 

конкурсах, а також проводити показові виступи, зустрічі з провідними 

радіоспортсменами, екскурсії, які сприяли б поглибленню інтересу до занять у 

гуртку. 

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 

Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 

рівня підготовленості. 

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 

здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 

професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 

роботи проводиться індивідуальна робота з учнями при підготовці до змагань, 

виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та 

індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, 

віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 

програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 

програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 

завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 

Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Фізична культура 2 2 4 

3. Радіоапаратура 10 - 10 

4. Радіоприймач 4 20 24 

5. Спортивне орієнтування за картою 30 50 80 

6. Фізична підготовка 2 70 72 

7. 
Змагання зі спортивної 

радіопеленгації 
2 20 22 

8. Підсумок 2 - 2 

Разом: 54 162 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. План роботи на навчальний 

рік. Правила безпеки життєдіяльності. 

Історія спортивної радіопеленгації. Види радіоспорту. Радіоспорт в 

Україні та за її межами. 
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2. Фізична культура (4 год.) 

Теоретична частина. Поняття фізичної культури, її значення для 

фізичного розвитку та зміцнення здоров’я. Особиста гігієна. Особливості 

розвитку підліткового організму. Систематичність у заняттях спортом. 

Організм людини. Кістково-м’язовий апарат. М’язи, їх будова та 

взаємодія. Основні відомості про внутрішні органи. Кровоносна система. Серце 

та судини. Зміни серцевого м’яза під впливом навантажень. Дихання. Будова і 

функції дихальних шляхів. Процеси дихання та їх регуляція. Газообмін в 

легенях та тканинах. Основні показники дихання. Регуляція дихання. 

Практична частина. Виконання фізичних вправ на розвиток дихання. 
 

3. Радіоапаратура (10 год.) 

Теоретична частина. Основи фізики розповсюдження радіохвиль. 

Діапазони радіохвиль. Антени передавальної та приймальної радіоапаратури. 

Правила роботи з радіоапаратурою. Прийоми налаштування переносної 

апаратури для роботи та прийому сигналу в польових умовах. 

Правила безпеки під час занять спортивним орієнтуванням. 

 

4. Радіоприймач (24 год.) 

Теоретична частина. Ультракороткохвильовий (УКХ) приймач 

(144 МГц/2 м): принцип роботи, підготовка приймача до роботи; порядок 

роботи; технічне обслуговування; транспортування та зберігання. Елементи 

живлення радіоприймачів. Поняття пеленгу. Правила безпеки. 

Практична частина. Відпрацювання навичок пошуку радіопередавачів із 

приймачем на діапазоні 144 МГц/2 м.  

 

5. Спортивне орієнтування за картою (80 год.) 

Теоретична частина. Основи топографії. Топографічна карта. Масштаб 

карт. Топографічні умовні знаки: рельєф, гідрографія, штучні об’єкти, 

рослинність. Правила нанесення дистанції на карту.  

Практична частина. Вправи на запам’ятовування топографічних 

умовних знаків. Нанесення дистанції на карту. Налаштування радіоапаратури. 

Встановлення та проходження на місцевості дистанцій: по лінії, за «віялом», у 

заданому напрямку тощо. 

 

6. Фізична підготовка (72 год.) 

Теоретична частина. Значення фізичної підготовки для спортсмена. 

Характеристика фізичних якостей людини. Швидкість, види її прояву. 

Координаційна стійкість. Сила та витривалість, методи їх розвитку. Циклічне 

тренування (фартлек). 

Практична частина. Виконання розминки, заминки. Виконання 

загальнорозвиваючих вправ для м’язів рук і плечового поясу, для м’язів тулуба 

і шиї, для м’язів ніг. Оздоровчий біг.  

Спеціальні фізичні вправи на розвиток фізичної сили, швидкості, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%85_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%85_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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витривалості, координації, маневреності, спритності, вестибулярної стійкості. 

Групові вправи: рухливі ігри та естафети, спортивні ігри (футбол, 

баскетбол, волейбол). 

 

7. Змаганнях зі спортивної радіопеленгації (22 год.) 

Теоретична частина. Правила проведення змагань зі спортивної 

радіопеленгації. Обов’язки та права спортсменів. Вимоги та параметри 

дистанцій. Основи суддівства змагань. Спортивна класифікація. 

Практична частина. Підготовка та налаштування радіоапаратури. 

Складання контрольних нормативів із загальної фізичної підготовки. Участь у 

змаганнях зі спортивного орієнтування та спортивної радіопеленгації. 

 

8. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати та розуміти: 

- будову та функції свого організму; 

- комплекси загально-розвиваючих і вправ для окремих груп м’язів; 

- правила безпеки під час роботи з радіоапаратурою; 

- будову та технічне обслуговування радіоприймальної техніки; 

- основи топографії; 

- основи пеленгації; 

- правила проведення змагань зі спортивної радіопеленгації; 

- обов’язки та права спортсменів. 

 

Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- виконувати комплекси загальнорозвиваючих вправ та вправ для окремих 

груп м’язів; 

- володіти навичками спортивного орієнтування з картою; 

- встановлювати та проходити дистанції: по лінії, за «віялом», у заданому 

напрямі; 

- самостійно шукати працюючий УКХ передавач на діапазоні 144 МГц. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- роботи з ультракороткохвильовим приймачем; 

- налаштування переносної апаратури для роботи та прийому сигналу в 

польових умовах; 

- пошуку працюючого УКХ передавача на діапазоні 144 МГц; 

- орієнтування за допомогою карти; 

- розвитку своїх фізичних можливостей. 
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Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Фізична культура 2 4 6 

3. Радіоприймач 12 10 22 

4. Пошук передавачів 6 24 30 

5. Спортивне орієнтування з компасом 10 38 48 

6. Фізична підготовка - 82 82 

7. 
Змагання зі спортивної 

радіопеленгації 
- 24 24 

8. Підсумок 2 - 2 

Разом: 34 182 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. План роботи на навчальний 

рік. Календарний план змагань. Правила безпеки життєдіяльності. 

Чемпіонати Світу та Європи зі спортивної радіопеленгації. 

 

2. Фізична культура (6 год.) 

Теоретична частина. Поняття гігієни. Гігієна фізичних вправ і спорту, її 

значення та основні завдання. Суспільна гігієна. Негативний вплив алкоголю, 

куріння та вживання наркотиків на організм спортсмена. Лікарський контроль 

та самоконтроль. Попередження травм і захворювань.   

Практична частина. Набуття навичок самостійного спостереження за 

станом свого здоров’я (вимірювання частоти серцевих скорочень, об’єму легень 

тощо та встановлення їх залежності від фізичних навантажень).  

 

3. Радіоприймач (22 год.) 

Теоретична частина. Короткохвильовий (КХ) приймач (3,5 МГц/80 м): 

будова та принцип роботи; підготовка приймача до роботи; порядок роботи; 

техніка обслуговування; транспортування та зберігання. Способи пеленгування. 

Переопромінення та його вплив на показники точного пеленгування. 

Поляризація антен радіоапаратури різних видів. Діаграма направленості 

приймачів. Планшет. Правила безпеки під час роботи з радіоапаратурою. 

Практична частина. Відпрацювання навичок пошуку радіопередавачів із 

приймачем на діапазоні 3,5 МГц / 80 м: по «мінімуму» та «максимуму». 

Виготовлення планшету. 
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4. Пошук передавачів (30 год.) 

Теоретична частина. Пошук 3-5 «лисиць», що працюють у циклічному 

режимі. Особливості пошуку поблизу ліній електропередачі, поблизу 

водоймищ та озер, на пересіченій місцевості. Вибір варіанту пошуку 3-5 

«лисиць». Поняття перехресного пеленгу. Поняття радіоорієнтування. 

Практична частина. Вправи на оволодіння прийомами пеленгування 

передавачів: «Тональник», «Сліпий пошук», «Ближній пошук». Нанесення 

пеленгів на карту. 

Пошук 3-5 «лисиць», що працюють у циклічному режимі, на загальній 

дистанції на різних діапазонах. Пошук передавачів поблизу ліній 

електропередачі, водоймищ та озер, на пересіченій місцевості. Аналіз типових 

помилок під час проходження дистанції.  

Вправи на оволодіння прийомами радіоорієнтування. 

  

5. Спортивне орієнтування з компасом (48 год.) 

Теоретична частина. Компас: різновиди; шкала; визначення сторін 

горизонту; визначення азимуту. 

Топографічні умовні знаки: крутизна схилів; прохідність місцевості. 

Вибір шляху при пересуванні до контрольного пункту. 

Правила поведінки спортсменів під час тренувальних занять на 

місцевості. Правила поведінки при втраті місця свого знаходження на 

місцевості. 

Практична частина. Вивчення легенд топографічних карт. Написання 

топографічних диктантів. Моделювання об’єктів місцевості умовними знаками. 

Визначення за допомогою компасу напрямків руху до контрольного пункту. 

Проходження дистанцій: у заданому напрямку; за «віялом»; по лінії; на 

маркованій трасі тощо.  

 

6. Фізична підготовка (82 год.) 

Практична частина. Виконання розминки, заминки. Виконання 

загальнорозвиваючих вправ для м’язів рук і плечового поясу, для м’язів тулуба 

і шиї, для м’язів ніг. Оздоровчий біг. Фартлек. 

Спеціальні фізичні вправи на розвиток фізичних якостей: сили, 

швидкості, витривалості, координації, маневреності, спритності, вестибулярної 

стійкості. Кросова та силова підготовка. Розвиток рухових якостей (швидкісна 

витривалість). 

Рухливі ігри та естафети, спортивні ігри (футбол, баскетбол, волейбол 

тощо). 

 

7. Змаганнях зі спортивної радіопеленгації (24 год.) 

Практична частина. Участь у змаганнях зі спортивної радіопеленгації та 

споріднених видів спорту. Складання контрольних нормативів: із загальної 

фізичної підготовки. 
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8. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати та розуміти: 

- правила особистої та суспільної гігієни; 

- комплекси фізичних вправ загальної та спеціальної фізичної підготовки; 

- правила безпеки під час занять радіоспортом; 

- вплив негативних звичок (куріння та вживання алкоголю, наркотиків) на 

організм спортсмена; 

- необхідність дотримання спортивного режиму; 

- будову та принцип роботи радіоприймальної техніки; 

- фізичні основи розповсюдження радіохвиль; 

- особливості пошуку «лисиць»; 

- техніку та тактику пеленгування на місцевості; 

- основи топографії; 

- умовні топографічні знаки; 

- режими пеленгування; 

- правила проведення змагань зі спортивної радіопеленгації. 

 

Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- виконувати комплекси вправ загальної та спеціальної фізичної 

підготовки; 

- пеленгувати по «мінімуму» та «максимуму», застосовуючи приймач КХ 

діапазону (3,5 МГц / 80 м); 

- наносити пеленги на карту; 

- самостійно проходити дистанції зі спортивного орієнтування з 

мінімальними затратами часу; 

- застосовувати прийоми радіоорієнтування; 

- складати контрольні нормативи. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- роботи з радіоприймальною технікою; 

- пеленгування по «мінімуму» та «максимуму», застосовуючи приймач 

КХ діапазону (3,5 МГц / 80 м); 

- роботи з компасом і картою; 

- пошуку «лисиць»; 

- проходження дистанції; 

- розвитку своїх фізичних можливостей; 

- участі у спортивних змаганнях. 
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Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. 
Фізична культура. Перша 

домедична лікарська допомога 
2 4 6 

3. Радіопередавач 6 4 10 

4. Пошук передавачів 12 52 64 

5. Спортивне орієнтування - 20 20 

6. Фізична підготовка - 90 90 

7. Азбука Морзе 4 2 6 

8. 
Основи радіотехніки та 

електротехніки 
2 - 2 

9. 
Змагання зі спортивної 

радіопеленгації 
- 14 14 

10. Підсумок 2 - 2 

Разом: 30 186 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. План роботи на навчальний 

рік. Календарний план змагань. Правила безпеки. 

Види радіоспорту. Стан та перспективи розвитку радіоспорту в Україні та 

за її межами.  

 

2. Фізична культура. Перша домедична лікарська допомога (6 год.) 

Теоретична частина. Режим спортсмена під час тренувань і змагань. 

Гігієна фізичних вправ і спорту. Повсякденні заняття фізичними вправами як 

один із найважливіших чинників оздоровлення організму. Відновлення 

організму та підготовка до наступного дня змагань. Домедична допомога при 

різних видах ушкоджень. 

Практична частина. Виконання оздоровчих вправ та набуття навичок 

самостійного спостереження за впливом фізичних вправ на загальний стан 

організму.  

Оволодіння найпростішими прийомами надання першої домедичної 

лікарської допомоги при різних видах ушкоджень (зупинка кровотечі, 

накладання стерильної пов’язки тощо). 

 

3. Радіопередавач (10 год.) 

Теоретична частина. Різновиди передавачів: технічні параметри, 

управління та регулювання, антени. Методи встановлення та маскування 
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передавачів на місцевості. Метод рівносигнальної зони. 

Практична частина. Розгортання та згортання комплекту передавача на 

місцевості. Вправи на оволодіння навичками налаштування передавачів та 

антен. Вправи на встановлення та маскування передавачів на місцевості.  

 

4. Пошук передавачів (64 год.) 

Теоретична частина. Відмітка: суть поняття, види, техніка. Прийоми 

пошуку «лисиць» під час паузи. Прийоми оцінювання відстані до передавача. 

Практична частина. Вправи на вибір варіанту пошуку. Пошук 

передавачів на загальній дистанції із урахуванням контрольного часу. Ближній 

пошук. 

 

5. Спортивне орієнтування (20 год.) 

Практична частина. Вправи на розвиток просторового орієнтування: 

стрибки та повороти на задану кількість градусів, пересування на задану 

відстань із заплющеними очима тощо. Встановлення та проходження 

дистанцій: у заданому напрямку, впродовж заданого часу, на маркованій трасі 

тощо. 

 

6. Фізична підготовка (90 год.) 

Практична частина. Виконання розминки, заминки. Виконання 

загальнорозвиваючих вправ для м’язів рук і плечового поясу, для м’язів тулуба 

і шиї, для м’язів ніг. Оздоровчий біг. Циклічне тренування (фартлек). 

Інтервальний біг, темповий біг. 

Спеціальні фізичні вправи на розвиток фізичних якостей: сили, 

швидкості, витривалості, координації, маневреності, спритності, вестибулярної 

стійкості. Кросова та силова підготовка. Розвиток рухових якостей (швидкісна 

витривалість). 

Рухливі ігри та естафети, спортивні ігри (футбол, баскетбол, волейбол 

тощо). 

 

7. Азбука Морзе (6 год.)  

Теоретична частина. Історія розвитку системи кодування символів. 

Азбука Морзе. Навчальне обладнання. Робоче місце оператора. Принципи 

будови та мелодії знаків азбуки Морзе. Методи прийому та запису радіограм. 

Положення рук та корпусу при прийомі й передачі радіограм. Призначення та 

будова телеграфного ключа та головних телефонів. Комп’ютерні програми з 

вивчення азбуки Морзе. Методи налаштування приймачів в умовах сильних 

перешкод ефіру.  

Практична частина. Вивчення знаків азбуки Морзе на прийом. 

Відпрацювання передачі знаків азбуки Морзе на механічному ключі. Вправи з 

прийому та передачі буквених та цифрових радіограм з початковою швидкістю. 

Вправи з прийому груп знаків: Т, М, О, Ш, 0; МОЕ, МОІ, МОС, МОХ, МО5. 

Робота з комп’ютерними програмами з вивчення азбуки Морзе: передача 

сигналів азбуки Морзе з допомогою клавіатури комп’ютера, розшифровування 
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кодованих сигналів. 

Приймання на слух знаків телеграфної азбуки. Настроювання приймачів 

на певні сигнали в умовах сильних перешкод ефіру, збоях роботи в циклічному 

режимі передавачів, в умовах роботи на різних частотах.  

 

8. Основи радіотехніки та електротехніки (2 год.) 

Теоретична частина. Поняття електричного поля, електричного струму. 

Поняття електричного кола. Основні радіодеталі: призначення, маркування, 

схематичне зображення. Телефонний та телеграфний зв’язок. Поняття частоти 

та довжини хвилі, їх співвідношення. 

 

9. Змагання зі спортивної радіопеленгації (14 год.) 

Практична частина. Участь у змаганнях зі спортивної радіопеленгації та 

споріднених видів спорту. Складання контрольних нормативів із загальної 

фізичної підготовки. Обмін досвідом між спортсменами споріднених видів 

спорту. 

 

10. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати та розуміти: 

- будову радіопередавальної техніки; 

- правила маскування передавачів на місцевості; 

- метод рівносигнальної зони; 

- азбуку Морзе; 

- основи радіотехніки та електротехніки; 

- комплекси фізичних вправ загальної фізичної підготовки; 

- правила проведення змагань зі спортивної радіопеленгації; 

- правила безпеки під час занять радіоспортом та надання домедичної 

допомоги. 

 

Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- виконувати комплекси вправ загальної та спеціальної фізичної 

підготовки; 

- надавати домедичну допомогу; 

- розміщувати антени та маскувати передавачі на місцевості; 

- вести пошук передавачів на загальній дистанції з урахуванням 

контрольного часу; 

- встановлювати та проходити дистанції різних видів зі спортивного 

орієнтування; 

- налаштовувати приймачі та сприймати на слух знаки телеграфної 

абетки; 

- складати контрольні нормативи, брати участь у змаганнях. 
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Вихованці мають набути досвід: 

- роботи з радіоприймальною та радіопередавальною технікою; 

- прийому та передачі знаків телеграфної азбуки; 

- пошуку «лисиць»; 

- проходження дистанції; 

- участі у змаганнях; 

- розвитку своїх фізичних можливостей. 

 

Вищий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. 
Фізична культура. Перша домедична 

лікарська допомога 
2 4 6 

3. Пошук передавачів  18 86 104 

4. Спортивне орієнтування - 44 44 

5. Фізична підготовка - 114 114 

6. Основи спортивного тренування 4 - 4 

7. 
Змагання зі спортивної 

радіопеленгації 
- 12 12 

8. Підсумок 2 - 2 

Разом: 28 260 288 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. Планування роботи на 

навчальний рік. Правила безпеки. 

Досягнення та перспективи розвитку радіоспорту в Україні. 

 

2. Фізична культура. Перша домедична лікарська допомога (6 год.) 

Теоретична частина. Режим спортсмена під час тренувань і змагань. 

Гігієна фізичних вправ і спорту, її значення та основні завдання. 

Частота серцевих скорочень (ЧСС) спортсмена. Пульсовий контроль 

навантажень спортсмена та його значення. Значення тактичної, психологічної, 

спеціальної розумової підготовки у спортивному орієнтуванні.  

Річний тренувальний цикл навчального навантаження. 

Перша домедична лікарська допомога при різних видах ушкоджень: 

відмежування від небезпеки, екстрений виклик, невідкладні заходи (зупинка 

кровотечі, перевірка свідомості, серцево-легенева реанімація, перша допомога 

при травмах, опіках, переохолодженні тощо).  
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Практична частина. Дотримання річного тренувального циклу розподілу 

навчального навантаження. Спостереження за станом свого здоров'я. Ведення 

щоденника та запис ЧСС.  

Оволодіння прийомами надання першої домедичної лікарської допомоги 

при різних видах ушкоджень: безпечне відмежування від небезпеки, тренування 

екстреного виклику швидкої допомоги, практичне проведення невідкладні 

заходів (зупинка кровотечі, перевірка свідомості, серцево-легенева реанімація, 

накладання стерильних пов’язок при травмах, опіках, дії при переохолодженні 

тощо). 

 

3. Пошук передавачів (104 год.) 

Теоретична частина. Техніка відмітки, види відмітки. Методи вибору 

варіанту пошуку. Тактика пошуку «лисиць» під час паузи. «Зворотна» шкала 

компасу та її значення при визначенні пеленгу. 

Практична частина. Пошук передавачів на загальній дистанції з 

урахуванням контрольного часу. Ближній пошук. Виготовлення «зворотної» 

шкали компасу. Налаштування компасу на приймач. 

 

4. Спортивне орієнтування (44 год.) 

Практична частина. Вправи на розвиток уваги (її обсягу, концентрації, 

розподілу та переключення). Попередній аналіз інформації (тренувальної, 

змагальної), аналіз проходження дистанцій спортсменами або лідерами, аналіз 

швидкості пересування по місцевості в залежності від умов. Удосконалення 

навичок просторової орієнтації, тренування уваги та зорової короткострокової 

пам’яті. Тренування навичок просторового орієнтування – оперативного 

оцінювання ситуації згідно з просторовими умовами та швидкого прийняття 

раціональних рішень для забезпечення ефективного виконання тренувальних чи 

змагальних дій. 

Встановлення та проходження дистанцій на місцевості у заданому 

напрямку, на маркованій трасі. Виконання завдань в ускладнених умовах: в 

умовах дефіциту часу, недостатньої інформації або неточної спортивної карти; 

складної дистанції тощо. 

 

5. Фізична підготовка (114 год.) 

Практична частина. Виконання розминки, заминки. Виконання 

загальнорозвиваючих вправ для м’язів рук і плечового пояса, для м’язів тулуба 

і шиї, для м’язів ніг. Оздоровчий біг. Циклічне тренування (фартлек). 

Спеціальні фізичні вправи на розвиток фізичних якостей: сили, 

швидкості, витривалості, координації, маневреності, спритності, вестибулярної 

стійкості. Кросова та силова підготовка. Розвиток рухових якостей (швидкісна 

витривалість). Кроси в гірській місцевості. 

Функціональна підготовка, спрямована на виконання великих обсягів 

тренувальних навантажень високої тривалості та інтенсивності. 

Рухливі ігри та естафети, спортивні ігри (футбол, баскетбол, волейбол 

тощо). 
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6. Основи спортивного тренування (4 год.) 

Теоретична частина. Технічна підготовка. Тактична підготовка. 

Психологічна підготовка й аутотренінг. Умови вдалого виступу. Попередня 

підготовка та річний тренувальний цикл. Оснащення спортсмена: значення 

планшета на дистанції, підбір одягу та взуття. Помилки під час проходження 

дистанції та аналіз причин «втрат» на дистанції. 

 

7. Змаганнях зі спортивної радіопеленгації (12 год.) 

Практична частина. Участь у змаганнях різних рівнів. Складання 

контрольних нормативів із загальної фізичної підготовки. Спортивні зустрічі зі 

спортсменами споріднених видів спорту. Встановлення на місцевості окремих 

контрольних пунктів, дистанцій. 

 

8. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати та розуміти: 

- техніку та тактику пошуку передавачів із урахуванням контрольного 

часу; 

- основні види тренувальних процесів; 

- річний тренувальний цикл розподілу навчального навантаження; 

- правила проведення змагань зі спортивної радіопеленгації. 

 

Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- встановлювати та проходити дистанцію у заданому напрямку; 

- самостійно проводити технічні та фізичні тренування; 

- брати участь у змаганнях;  

- виконувати обов’язки з суддівства; 

- самостійно аналізувати виступи на змаганнях та на тренуваннях. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- роботи з радіоприймальною та радіопередавальною технікою; 

- приймання та передавання знаків телеграфної азбуки; 

- маскування передавачів на місцевості; 

- вибору тактичних прийомів та стратегії роботи на очних змаганнях зі 

спортивної радіопеленгації; 

- пошуку «лисиць» з урахуванням контрольного часу; 

- підготовки до старту; 

- встановлення та проходження дистанцій на місцевості у заданому 

напрямку, на маркованій трасі; 

- участі в змаганнях. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ Назва обладнання Кількість 

1. Радіопередавачі 7 

2. Радіоприймач діапазону 144-146 МГц 20 

3. Радіоприймач діапазону 3,5-3,65 МГц 20 

4. Головні телефони 40 

5. Компас 25 

6. 

Засоби технічного забезпечення дистанцій. Призми 

контрольних пунктів (на кожне практичне заняття). 

Спортивні карти (на кожне практичне заняття) 

15 

15-20 

7. 
Спортивний інвентар: м’ячі баскетбольний, футбольний, 

волейбольний 
22 

8. Секундомір 2 

9. Аптечка 1 

10. Мультиметр 1 

11. Скакалки 15 
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Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. 

Науково-технічний напрям. (Випуск 4) 

(Загальна редакція Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

«КОНСТРУЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЗМІЇВ» 

Початковий і основний рівні, 2 роки навчання 

 
(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 

 

Автори: А. Г. Драчинський, О. П. Липецький, Л. Е. Сук 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Конструювання повітряних зміїв – улюблений вид технічної творчості 

мільйонів людей в усьому світі, масовий вид спорту, який ефективно допомагає 

майбутньому поколінню ознайомитися зі світом повітроплавання. Залучення 

дітей та молоді до конструювання повітряних зміїв є одним із шляхів 

задоволення особистісних потреб, вирішення проблем спілкування з 

однолітками, змістовної організації вільного часу, формування здорового 

способу життя.  

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу програми покладено 

«Навчальну програму з конструювання повітряних зміїв» яка опублікована в 

збірнику «Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного 

напряму» / за ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1. 

Навчальна програма реалізується у гуртках, студіях, творчих 

об’єднаннях, клубах конструювання повітряних зміїв науково-технічного 

напряму предметно-технічного профілю закладів позашкільної освіти та 

спрямована на вихованців віком 9-15 років. 

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості засобами технічної творчості у процесі конструювання повітряних 

зміїв. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

пізнавальної, яка передбачає ознайомлення з історією конструювання 

повітряних зміїв, їх технічними характеристиками; оволодіння основними 

поняттями про технологічні прийоми проектування та конструювання 

повітряних зміїв; розвиток технічного мислення; оволодіння основами 

авіаційних наук і технологій;  

практичної, яка орієнтована на набуття техніко-технологічних умінь і 

навичок роботи з інструментами, різними матеріалами; освоєння технологій 

виготовлення повітряних зміїв; розвиток практичних навичок у проектуванні та 
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конструюванні повітряних зміїв різного функціонального призначення, їх 

регулюванні та запуску; 

творчої, яка передбачає розв’язування творчих завдань; набуття досвіду 

власної творчої діяльності з конструювання повітряних зміїв; виховання 

естетичного смаку, творчої уяви, фантазії; сприяння визначенню 

індивідуального стилю роботи; розвиток конструкторських, винахідницьких, 

дослідницьких, творчих здібностей, системного, просторового і логічного 

мислення, уяви, фантазії; формування стійкого інтересу до конструювання 

повітряних зміїв; 

соціальної, яка орієнтована на досягнення високого рівня освіченості і 

вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування 

кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, працелюбність, 

наполегливість у досягненні мети тощо), ціннісного ставлення до себе та 

інших; розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого 

становлення. 

Програма гуртка передбачає два роки навчання у групах початкового та 

основного рівнів: 

початковий рівень (1 рік навчання) –144 год. (4 год./тиждень); 

основний рівень (1 рік навчання) – 216 год. (6 год./тиждень). 

На заняттях у гуртках початкового рівня вихованці ознайомлюються з 

історією виникнення повітряних зміїв, їх конструкцією, аеродинамічними 

характеристиками, призначенням вузлів, деталей; будують повітряні змії різних 

конструкцій (плоскі, коробчаті, змій-ракета); приймають участь у конкурсах, 

виставках науково-технічної творчості, повітряних шоу та змаганнях. 

На заняттях у гуртках основного рівня вихованці поглиблюють знання з 

конструювання, вчаться читати та самостійно розробляти креслення; будують 

повітряні змії різних конструкцій (надувні змії, змії-вертольоти, змії-бумеранги 

тощо), виготовляють повітряні змії власним задумом; приймають участь у 

конкурсах, виставках науково-технічної творчості, повітряних шоу та 

змаганнях.  

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

захист творчої роботи (проекту), участь у конкурсах, виставках, повітряних 

шоу та змаганнях. 

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 

Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 

рівня підготовленості. 

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 

здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 

професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 

роботи проводиться індивідуальна робота з вихованцями при підготовці до 

змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для 

диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, 

обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 

програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 
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програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 

завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 

Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Теми 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 1 2 

2. 
Історія конструювання повітряних 

зміїв 
2 - 2 

3. 
Матеріали, інструменти та 

обладнання 
2 2 4 

4. Плоскі повітряні змії 28 48 76 

5. Коробчаті повітряні змії 10 26 36 

6. Змій-ракета 4 6 10 

7 Змагання повітряних зміїв 2 10 12 

8. Підсумок 2 - 2 

 Разом: 51 93 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила безпеки під 

час роботи з інструментами. 

Практична частина. Демонстрування повітряних зміїв різних видів. 

 

2. Історія конструювання повітряних зміїв (2 год.) 

Теоретична частина. Історія повітряних зміїв. Види повітряних зміїв. 

Практичне застосування повітряних зміїв. 

 

3. Матеріали, інструменти та обладнання (4 год.) 

Теоретична частина. Фізико-технічні властивості матеріалів які 

використовуються для виготовлення повітряних зміїв. Інструменти та 

обладнання: призначення, прийоми роботи. 

Правила безпеки при роботі з матеріалами, інструментами та 

обладнанням. 

Практична частина. Вправи на оволодіння прийомами роботи з 

інструментами та обладнанням. Виготовлення та оброблення рейок.  
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4. Плоскі повітряні змії (76 год.) 

Теоретична частина. Поняття аеродинаміки. Основні властивості 

повітря. Рух тіл у повітрі. Сила опору повітря. Підйомна сила та центр ваги 

тіла. Розрахунок повітряного змія. Поняття креслення та шаблону. 

Види плоских зміїв: «Руський змій», «Монах», Змій-малюк 

(кишеньковий), «Дельтаплан», «Дельтаплан-2», змій-літак, пілотажний змій 

«Акробат», дельта-змій тощо.  

Технологія виготовлення плоского повітряного змія: особливості 

конструкції; складові частини (крило, вуздечка і леєр, хвіст тощо); дизайн; 

розрахунок; креслення та шаблони; матеріали і інструменти; схеми розкрою 

крила; вуздечка; леєр; техніка запуску й керування. Технології обклеювання 

(обтягування) вузлів (крил, каркасу тощо) різними матеріалами (лавсан, 

поліетиленова плівка, синтетична тканина тощо). Технологія виготовлення 

шарнірного з’єднання вузлів. Комплекс пілотажних фігур. 

Практична частина. Демонстрування плоских зміїв різних видів.  

Виготовлення різних видів плоских зміїв (за готовими кресленнями та 

схемами): вивчення креслень; підбирання матеріалів і інструментів; оброблення 

рейок, виготовлення і оброблення деталей та стикувальних вузлів; розкрій 

матеріалу для обклеювання (обтягування) вузлів; виготовлення шарнірного 

з’єднання; виготовлення деталей кріплення леєрів і вуздечок; збирання; 

виготовлення котушок для леєра та ручок керування; випробування, 

регулювання та запуск. 

Виготовлення плоского змія (за власним вибором): розроблення 

конструкції; виконання креслень, підбирання матеріалів та інструментів; 

розкрій змія; виготовлення, припасування та склеювання окремих деталей; 

виготовлення деталей кріплення леєрів і вуздечок, збирання; випробування, 

регулювання та запуск.  

 

5. Коробчаті повітряні змії (36 год.) 

Теоретична частина. Історичні дані про коробчаті повітряні змії. Одно- 

та двокоробчаті змії. Розбірні та нерозбірні змії. Види коробчатих повітряних 

зміїв: простий коробчатий змій, коробчатий змій Потера, прямокутний 

коробчатий змій Л. Харграва, коробчатий ромбічний змій, Коробчатий змій 

Коді тощо. 

Технологія виготовлення коробчатого повітряного змія: особливості 

конструкції; складові частини; дизайн; розрахунок; креслення та шаблони; 

матеріали і інструменти; з’єднання деталей каркаса; схеми розкрою обшивки; 

обтягування каркасу; розпірні рейки; під’єднання вуздечок і леєра; збирання; 

техніка запуску й керування.  

Практична частина. Демонстрування коробчатих зміїв різних видів. 

Виготовлення коробчатого змія (за власним вибором): розроблення конструкції, 

дизайну, креслень і шаблонів; підбирання матеріалів і інструментів; 

виготовлення і оброблення рейок; виготовлення та склеювання деталей 

каркасу; розкрій обшивки; під’єднання вуздечок і леєра до каркаса; збирання; 

випробування, регулювання та запуск.  
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6. Змій-ракета (10 год.) 

Теоретична частина. Технологія виготовлення змія-ракети: 

конструктивні особливості; складові частини; розрахунок; креслення та 

шаблони; матеріали і інструменти; обшивання елементів каркасу; вуздечка; 

леєр; збирання; техніка запуску й керування. 

Практична частина. Виготовлення змія-ракети: вивчення креслень; 

підбирання матеріалів і інструментів; виготовлення деталей каркасу (кілець, 

головної частини каркасу, стрингерів і стабілізаторів руху тощо); обшивання 

елементів каркасу; збирання; випробування, регулювання та запуск. 

 

7. Змагання повітряних зміїв (12 год.) 

Теоретична частина. Правила змагань повітряних зміїв. Техніка безпеки 

під час запуску повітряних зміїв. Правила поведінки під час повітряних шоу, 

змагань. 

Практична частина. Презентація та захист творчої роботи (проекту). 

Участь у виставках, повітряних шоу, змаганнях.  

 

Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- історію повітряних зміїв;  

- види повітряних зміїв;  

- основні властивості повітря; 

- поняття підйомної сили й центру ваги тіла; 

- матеріали та інструменти, необхідні для виготовлення повітряних зміїв; 
- поняття креслення і шаблону; 
- складові частини плоских, коробчатих зміїв і змія-ракети; 

- технологію виготовлення плоских, коробчатих зміїв і змія-ракети;  

- техніку запуску й керування; 

- правила безпеки під час під час роботи з інструментами; 

- правила безпеки під час запуску повітряних зміїв. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- організувати робоче місце; 

- обирати матеріали і інструменти, необхідні для  виготовлення 

повітряних зміїв; 

- розробляти креслення повітряного змія; 

- визначати порядок виготовлення окремих складових частин повітряних 

зміїв різних видів; 

- користуватись інструментом, необхідним для  виготовлення повітряних 

зміїв; 
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- виготовляти складові частини, виконувати розкрій обшивки повітряних 

зміїв різних видів; 
- збирати повітряних зміїв різних видів; 

- запускати повітряних зміїв різних видів. 
 

Вихованці мають набути досвід: 

- роботи з інструментами та обладнанням; 

- виготовлення повітряних зміїв різних видів; 

- запуску повітряних зміїв різних видів; 

- участі у виставках, повітряних шоу, змаганнях. 

 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Теми 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Комбіновані повітряні змії 24 60 84 

3. Надувні змії 2 4 6 

4. Змії-вертушки 8 20 28 

5. Змій-гвинтокрил 2 12 14 

6. Змій-автожир 3 5 8 

7. Змії інших типів 2 10 12 

8. Змії-бумеранги 7 15 22 

9. Запуск повітряних зміїв 2 8 10 

10. Змагання повітряних зміїв 4 24 28 

11. Підсумок 2 - 2 

  Разом: 58 158 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила безпеки під 

час роботи з інструментами. 

 

2. Комбіновані повітряні змії (84 год.) 

Теоретична частина. Історичні дані про комбіновані повітряні змії. Види 

комбінованих повітряних зміїв: паперові пташки, пінопластовий змій, 

парафлекс, змії з дифузорами, змій-парашут, змій-диск, змій-збирання тощо. 

Підйомна сила змія-парашута.  
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Технологія виготовлення комбінованих повітряних зміїв: конструктивні 

особливості; дизайн; складові частини; схеми, креслення, розгортки, шаблони; 

матеріали і інструменти; вуздечка; леєр; збирання; техніка запуску і керування.  

Практична частина. Демонстрування комбінованих повітряних зміїв 

різних видів. Вивчення схем і креслень комбінованих повітряних зміїв 

(паперові пташки, пінопластовий змій, парафлекс, змії з дифузорами, змій-

парашут, змій-диск тощо). Підбирання матеріалів і інструментів для 

виготовлення комбінованих повітряних зміїв. Виготовлення вуздечок і леєрів. 

Виготовлення комбінованих повітряних зміїв:  

паперові пташки (розкрій обшивки; виготовлення центральної та бічних 

рейок; збирання; випробування, регулювання та запуск); 

пінопластовий змій (розробка розгортки каркасу; вирізання з пінопласту 

каркасу; виготовлення лопатей та під’єднання до каркасу; збирання; 

випробування, регулювання та запуск); 

парафлекс (розкрій крил змія, збирання, випробування, регулювання та 

запуск); 

змії з дифузорами (креслення розгортки каркаса; вирізування розгортки з 

тканини; обтягування та кріплення розгортки; збирання; випробування, 

регулювання та запуск); 

змій-парашут (розкрій частин купола парашуту за шаблонами; зшивання 

купола парашута; виготовлення строп і кріплень парашута; збирання; 

випробування, регулювання та запуск); 

змій-диск (збирання каркаса з тонких дерев’яних рейок і скріплення їх 

обводом; виготовлення обводу з тонких бамбукових або соснових рейок; 

обтягування диска папером; збирання; випробування, регулювання та запуск). 

Виготовлення змія-збирання з 4 чи 16 типових елементів, випробування, 

регулювання та запуск. 

 

3. Надувні змії (6 год.) 

Теоретична частина. Технологія зварювання швів поліетиленової плівки. 

Конструкція повітряних зміїв П. Расела: складові частини; дизайн; креслення, 

схеми розкрою; матеріали; вуздечка; леєр; збирання. Техніка запуску і 

керування.  

Практична частина. Виготовлення надувного змія: вивчення креслень; 

підбирання матеріалів та інструментів; розробка схеми розкрою; розкрій 

поліетиленової плівки за схемою; збирання; випробування, регулювання та 

запуск.  

 

4. Змії-вертушки (28 год.) 

Теоретична частина. Конструкції зміїв-вертушок Е. Вайтхестона та 

Р. Ф’югестона. Види та будова роторів зміїв-вертушок. Чотири-лопатева 

вертушка. Способи забезпечення стійкості при сильному вітрі. 

Технологія виготовлення змія-вертушки: складові частини; креслення, 

схеми, шаблони; матеріали і інструменти; шарнірні з’єднання рухомих частин; 

обтяжка; вуздечка; леєр; збирання; техніка запуску і керування.  
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Практична частина. Виготовлення змія-вертушки: розробка креслень 

каркасу і схем обтяжки; виготовлення деталей каркаса; виготовлення 

шарнірних з’єднань рухомих частин; розкрій матеріалу для обтягування; 

склеювання каркаса та його обтягування; виготовлення ротора; збирання; 

випробування, регулювання та запуск.  

 

5. Змій-гвинтокрил (14 год.) 

Теоретична частина. Конструкція змія-гвинтокрила А. Вікторчика, 

переваги конструкції. Технологія виготовлення змія-гвинтокрила: складові 

частини (фюзеляж, стабілізатор лопаті, гвинт, флюгер, виконавчі механізми); 

креслення, схеми, шаблони; матеріали і інструменти; з’єднання деталей та 

вузлів; обтяжка; вуздечка; леєр; збирання; техніка запуску і керування.  

Практична частина. Виготовлення змія-гвинтокрила: розробка креслень 

і схем; виготовлення фюзеляжу, стабілізатора лопаті, гвинта та флюгера; 

обтяжка деталей; збирання; регулювання виконавчих механізмів; 

випробування, регулювання та запуск.  

 

6. Змій-автожир (8 год.) 

Теоретична частина. Технологія виготовлення змія-автожира: 

конструкція та складові частини (фюзеляж, стабілізатор, лопаті); креслення, 

схеми, розгортки; матеріали і інструменти; з’єднання рухомих частин; 

вуздечка; леєр; збирання; техніка запуску і керування.  

Практична робота. Виготовлення змія-автожира: розробка креслень 

розгорток стабілізатора та лопатей; виготовлення підйомної лопаті, планки 

фюзеляжу, несучої лопаті; збирання; випробування, регулювання та запуск.  

 

7. Змії інших типів (12 год.) 

Теоретична частина. Закон Д. Бернуллі та ефект Магнуса у конструкціях 

повітряних зміїв.  

Змій-вертушка Д. Едвардса. Змій С. Альбертсона. Змій-літак А. Фіна. 

Особливості конструкції. Матеріали. 

Практична частина. Виготовлення повітряного змія за власним вибором: 

розробка креслень і схем;. підбирання матеріалів і інструментів; виготовлення 

каркасу вертушки, шарнірних з’єднань, фюзеляжу, стабілізатора-шасі; обтяжка 

каркасу; збирання; випробування, регулювання та запуск.  

 

8. Змії-бумеранги (22 год.) 

Теоретична частина. Змії-бумеранги загальної конструкції: історичні 

дані, застосування. Види зміїв-бумерангів. Конструктивні особливості 

чотирилопатевого та трилопатевого змія-бумеранга. Технологія виготовлення. 

Практична частина. Виготовлення змія-бумеранга: розроблення 

креслень і схем; підбирання матеріалів і інструментів; вирізування і оброблення 

з соснових або осикових пластин заданого профілю; виготовлення і оброблення 

лопатей; склеювання деталей та конструкцій; збирання; випробування, 

регулювання та запуск.  
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9. Запуск повітряних зміїв (10 год.) 

Теоретична частина. Конструкції пристроїв для керування зміями. 

Конструкція і технологія виготовлення «повітряного листоноші». 

Практична частина. Вправи на набуття навичок керування повітряними 

зміями. Виготовлення «повітряного листоноші»: розробка креслень, моделі 

парашута для скидання, виготовлення деталей; збирання; випробування.   

 

10. Змагання повітряних зміїв (28 год.) 

Теоретична частина. Правила змагань повітряних зміїв. Інструктаж з 

техніки безпеки під час запуску повітряних зміїв. 

Практична частина. Презентація та захист творчої роботи (проекту). 

Участь у виставках, повітряних шоу, змаганнях повітряних зміїв. Екскурсії. 

 

11. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати та розуміти: 

- властивості матеріалів, які використовують для виготовлення моделей 

повітряних зміїв; 

- конструкції та складові частини різних видів повітряних зміїв; 

- прийоми роботи з матеріалами для виготовлення повітряних зміїв; 

- правила безпеки під час роботи з інструментами. 

 

Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- розробляти креслення повітряних зміїв; 

- виготовляти  повітряних зміїв; 

- керувати повітряними зміями; 

- запускати моделі зміїв. 

 

Вихованців мають набути досвід: 

- роботи з інструментами та обладнанням; 

- виготовлення повітряних зміїв; 

- участі у змаганнях та показових виступах; 

- запуску та випробування повітряних зміїв. 

 

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№  Основне обладнання 
Кількість, 

(шт.) 

Верстати  

1. Верстат свердлильний (настільний) 1 

2. Електроточило 1 
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3. Верстат «Умілі руки» 2 

4. Верстат токарний 1 

5. Верстат фрезерний 1 

Інструменти 

1. Електролобзик 1 

2. Ніж (складний, скальпель, НМ-1) 15 

3. Рубанок 5 

4. Ножівки по дереву (різні) 3 

5. Ножиці 15 

6. Напилки (різні) 30 

7. Надфілі (набір) 5 

8. Лещата (малогабаритні) 5 

9. Молоток 5 

10. Плоскогубці 5 

11. Круглогубці 5 

12. Гострогубці 5 

13. Електропаяльник 3 

14. Дриль ручний (з набором свердл) 1 

15. Брусок для заточування 2 

16. Лінійка 500 мм (дерев’яні, металеві) 15 

17. Циркуль (учнівський) 15 

18. Штангенциркуль (учнівський) 5 

19. Транспортир 15 

20. Терези з рівновагами 1 

21. Олівець, гумка, копіювальний папір, пензель 15 
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Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. 

Науково-технічний напрям. (Випуск 4) 

(Загальна редакція Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

«КОНСТРУЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ» 

Початковий і основний рівні, 2 роки навчання 

 
(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 

 

Автори: Д. В. Лебедєв, Л. Е. Сук 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Конструювання – процес створення проекту об'єкта техніки, що полягає у 

визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й 

елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), 

способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки 

конструкторської документації. Конструювання передбачає свідоме та 

цілеспрямоване втілення винаходів, ідей та принципів, проведення розрахунків 

на основі знань з прикладних наук, виконання креслеників та інших дій, 

спрямованих на забезпечення заданих характеристик (якості) об'єкта, що 

конструюється. 

Актуальність даної навчальної програми полягає в тому, що 

конструювання транспортної техніки сприяє професійній адаптації 

підростаючого покоління у виробничих галузях, однією з яких є транспортне 

машинобудування. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу програми покладено 

«Навчальну програму з конструювання транспортної техніки», яка 

опублікована в збірнику «Навчальні програми з позашкільної освіти науково-

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

2014. – В. 2». 

Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих 

об’єднаннях, клубах конструювання транспортної техніки закладів 

позашкільної освіти науково-технічного напряму предметно-технічного 

профілю  та спрямована на вихованців віком від 14 до 19 років. 

Мета програми – формування ключових компетентностей особистості 

засобами конструювання транспортної техніки. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

пізнавальної, яка передбачає оволодіння знаннями, базовою технічною 

термінологією, поняттями та визначеннями, характерними для транспортної 

галузі; поглиблення теоретичних знань з навчальних предметів, що вивчаються 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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в закладах загальної середньої освіти: фізика, математика, трудове навчання; 

практичної, яка орієнтована на формування техніко-технологічних умінь 

і навичок роботи з матеріалами й інструментами; оволодіння навичками 

проектно-технологічної діяльності; 

творчої, яка передбачає формування творчих здібностей у процесі 

вирішення конструкторських та технічних завдань в результаті здійснення 

творчо-пошукової, технологічної діяльності; розв’язання творчих завдань, 

здатності проявляти творчу ініціативу; формування вмінь самостійного 

виготовлення технічних об’єктів; розвиток конструкторських здібностей; 

гармонійний розвиток особистості, розвиток творчої активності, системного, 

просторового і логічного мислення, просторової уяви, фантазії, здатності 

вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до конструювання 

транспортної техніки; набуття досвіду власної творчої діяльності в 

конструюванні транспортної техніки; 

соціальної, яка орієнтована на розвиток трудової культури; досягнення 

високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та 

інтелектуальний розвиток; виховання стійкого інтересу до технічної творчості, 

культури експлуатації та використання технологічних інструментів, 

обладнання, технічних об’єктів та машин; здатності до самореалізації 

особистості у складі трудового колективу, професійне самовизначення; 

емоційний та інтелектуальний розвиток; формування громадянської поведінки. 

Навчальна програма передбачає два роки навчання у групах початкового 

та основного рівнів: 

початковий рівень (1 рік навчання) – 144 год. (4 год./тиждень); 

основний рівень (1 рік навчання) – 216 год. (6 год./тиждень). 

Програма початкового рівня передбачає вивчення різновидів 

транспортних засобів та їх класифікацію; види графічної документації, види 

формотворчих матеріалів та інструменти, придатні для їх обробки. Вихованці 

отримують відомості про макет транспортного засобу та його значення для 

процесу конструювання.  

Програма основного рівня спрямовує діяльність членів гуртка на глибше 

засвоєння та вивчення методів та засобів технологічної діяльності у сучасному 

виробництві, зокрема машинобудуванні. Вихованці вивчають технології 

обробки найпростіших конструкційних матеріалів та необхідну для цього 

технологічну документацію. Вивчаються прийоми роботи на металорізальному 

та інших видах обладнання. Гуртківці долучаються до проектно-технологічної 

діяльності. Програма знайомить учнів з професіями, пов’язаними з галузями 

транспортного машинобудування. Заняття дають знання основ промислового 

виробництва, розвивають творче мислення, готують до активного включення в 

діяльність у сфері виробництва. 

Програма передбачає варіативність методів і форм навчання, навчальний 

матеріал дозволяє диференційовано підходити до занять з вихованцями в 

залежності від їх наявних інтересів, особистих здібностей та вікових 

особливостей.  

Основою для організації навчально-виховного процесу є принципи: 
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науковості; зв’язку теорії з практикою; систематичності і послідовності в 

процесі проектно-технологічної діяльності; наочності; свідомості і активності 

вихованців; доступності і посильності знань та технологічних операцій; 

особистісної орієнтованості навчання. Об’єктами макетування і конструювання 

можуть бути різні типи вело-, мототранспортної техніки, аеросаней, снігоходів, 

буєрів, апаратів на повітряній подушці тощо. 

Формами контролю за результативністю навчання є перевірка й 

оцінювання знань та умінь вихованців під час виконання ними практичних 

робіт, підсумкові заняття, а також участь у вікторинах, змаганнях, виставках. 

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 

Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 

рівня підготовленості. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 

програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 

програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 

завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 

Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 2 4 

2. Історія транспорту  2 2 4 

3 Матеріали, інструменти та обладнання 2 12 14 

4. Основи конструювання та креслення  6 26 32 

5. Двигуни та рушії транспортних засобів 12 40 52 

6. Дизайн 4 22 26 

7. Сучасні машинобудівні виробництва 2 6 8 

8. Підсумок  4 - 4 

Разом: 34 110 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (4 год.)  
Теоретична частина. Мета і завдання роботи гуртка. Ознайомлення з 

транспортним машинобудуванням та змістом роботи гуртка на рік. Правила 

поведінки гуртківців у навчальному закладі та в лабораторії. Правила безпеки 

при роботі з інструментами та обладнанням. 

Практична частина. Підготовка робочого місця. 

 

2. Історія транспорту (4 год.)  

Теоретична частина. Історія видів транспорту. Види транспортних 

засобів (водний, наземний, повітряний тощо). Макет як перехідна ланка між 
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ідеєю та готовим виробом (промисловим зразком).  

Практична частина. Демонстрування макетів (моделей) транспортних 

засобів. Вивчення джерел інформації щодо даної технічної галузі.  

 

3. Матеріали, інструмента та обладнання (14 год.) 
Теоретична частина. Конструкційні матеріали, придатні для 

виготовлення моделей (макетів) транспортної техніки. Фізичні, механічні, та 

технологічні властивості та формоутворюючі можливості матеріалів: картон, 

фанера, ДВП, жерсть, дріт, ПВХ, пінополістирол. Інструменти і обладнання для 

їх обробки. Правила безпеки при роботі з матеріалами, інструментами та 

обладнанням. 

Практична частина. Вправи на оволодіння прийомами роботи з 

інструментами і обладнанням. Вправи на засвоєння прийомів роботи з 

картоном, фанерою, ДВП, жерстю, дротом, органічним склом, ПВХ, 

пінополістиролом. Комплектування матеріалів для виготовлення деталей рами, 

ходової частини, поверхонь кузова. 

 

4. Основи конструювання та креслення (32 год.) 
Теоретична частина. Поняття про ескіз та кресленик. Масштаб. Види, 

товщини та призначення ліній.  

Загальні принципи конструювання. Конструкція моделі (макету): будова, 

складальні одиниці, механізми передачі руху, зовнішній вигляд (дизайн). 

Основні типи механізмів передачі руху.  

Автоматизація конструкторської діяльності. 

Практична частина. Вибір об’єкту для конструювання. Вибір механізму 

передачі руху транспортного засобу. Виготовлення ескізів та робочих 

креслеників складальних одиниць, деталей механізму передачі руху моделі 

(макету) транспортного засобу.  

 

5. Двигуни та рушії транспортних засобів (52 год.) 
Теоретична частина. Поняття про двигун та рушій. Види енергії, які 

використовуються для приведення в рух транспортних засобів. Переваги та 

недоліки гумового, інерційного та електричного двигунів при встановленні їх 

на діючій моделі. Будова та принцип дії двигуна: електричного, внутрішнього 

згоряння. Питання екології. 

Технологія виготовлення ходової частини макету (моделі). 

Практична частина. Вивчення двигунів (гумового, інерційного та 

електричного) на діючих моделях, визначення переваг та недоліків. 

Підбір двигуна для діючої моделі. Виготовлення деталей для кріплення 

двигуна на моделі.  

Виготовлення ходової частини макету (моделі): розробка конструкції, 

виготовлення ескізів і креслень, підбирання матеріалів, інструментів і 

обладнань, виготовлення і оброблення деталей, збирання, налаштування.    
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6. Дизайн (26 год.) 

Теоретична частина. Основи дизайну. Вплив художніх стилів на форму 

транспортних засобів. Роль кольору у дизайні транспортного засобу.  

Прийоми оздоблення макету (моделі) транспортного засобу. Призначення 

лакофарбового покриття. 

Практична частина. Розроблення дизайну макету (моделі) 

транспортного засобу. Виготовлення, оброблення та шпаклювання деталей 

кузова. Підготовка деталей до фарбування. Складання моделі (макету). 

Презентація макету (моделі) транспортного засобу. 

 

7. Сучасні машинобудівні виробництва (8 год.) 

Теоретична частина. Основні технологічні процеси сучасного 

машинобудівного виробництва. Світ професій машинобудівного виробництва. 

Етапи проектно-технологічної діяльності. Поняття про конструкторське бюро 

та експериментальну виробничу ділянку.  

Практична частина. Презентація і захист проекту. Участь у виставках, 

конференціях тощо. Екскурсії до музеїв, до закладів вищої освіти, на 

підприємства.  

 

7. Підсумок (4 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати та розуміти: 

- правила організації робочого місця та безпечної праці під час занять; 

- історію розвитку транспортної техніки; 

- правила виконання конструкторсько-графічної документації; 

- фізичні, механічні та технологічні властивості конструкційних 

матеріалів; 

- прийоми розрахунку передавального відношення у пасових, ланцюгових 

та зубчастих передачах; 

- будову та принцип дії електричного двигуна та двигунів внутрішнього 

згоряння у спрощеному вигляді; 

- дизайн транспортних засобів в залежності від їх призначення; 

- основні технологічні процеси сучасного машинобудівного виробництва; 

- світ професій машинобудівного виробництва. 

 

Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- організовувати робоче місце; 

- дотримуватися правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

- читати найпростішу графічну документацію; 

- визначати і застосовувати механіко-технологічні властивості 

конструкційних матеріалів; 

- виконувати операції з технологічної обробки конструкційних матеріалів; 
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- прогнозувати результат та оцінювати якість власної технологічної 

діяльності; 

- розробляти конструкцію транспортного засобу (моделі, макету); 

- обирати дизайн і кольорове вирішення транспортного засобу. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- роботи з інформаційними джерелами; 

- пошуку та вибору технічних рішень; 

- виконання різних технологічних операцій по обробці конструкційних 

матеріалів; 

- дизайн-діяльності по проектуванню зовнішньої форми та кольорового 

вирішення об’єктів проектування. 

 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. 
Принципи компонування 

транспортного засобу 
2 8 10 

3. 
Конструкційні матеріали у 

машинобудуванні 
4 6 10 

4 Основні принципи конструювання 2 12 14 

5. 
Основи стандартизації у проектній 

діяльності  
10 38 48 

6. 
Системи безпеки транспортних 

засобів 
4 16 20 

7. Інженерний розрахунок  12 34 46 

8. Складання та дизайн конструкції 12 38 50 

9. Супровідна документація   4 8 12 

10. Підсумок  4 - 4 

Разом: 56 160 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи гуртка. 

Організаційні питання. Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний 

рік. Правила поведінки гуртківців у навчальному закладі та в лабораторії. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до робочого місця. Правила безпеки при роботі з 

інструментами та обладнанням. 

Ознайомлення з існуючими промисловими та аматорськими 

конструкціями транспортних засобів. Робота з інформаційними джерелами. 
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Відбір кращих проектів транспортних засобів для відтворення їх конструкції у 

моделі або діючому транспортному засобі.  

 

2. Принципи компонування транспортного засобу (10 год.) 

Теоретична частина. Технічне завдання на конструювання транспортних 

засобів. Призначення загального компонувального креслення. Плоскі макети 

основних вузлів та агрегатів, їх застосування для розробки компоновки 

транспортного засобу. Міні-цикл, електровелосипед, веломобіль, міні-

автомобіль (електромобіль), аналіз аналогів з найпростішою конструкцією. 

Практична частина. Виготовлення у масштабі 1:5 плоских макетів 

стандартних вузлів та агрегатів, які передбачається встановити на транспортний 

засіб (двигун, колеса, сидіння, акумулятори, елементи підвіски тощо). 

Виготовлення компонувального кресленика з використанням макетів вузлів та 

агрегатів. Виготовлення робочих креслеників конструкції транспортного засобу 

з урахуванням результатів та досвіду, отриманого під час виготовлення макету 

(моделі) транспортного засобу. 

 

3. Конструкційні матеріали у машинобудуванні (10 год.)  

Теоретична частина. Основи матеріалознавства. Поняття про кольорові 

та чорні метали та сплави, тонколистовий, листовий метал та сортовий прокат. 

Геометричні параметри заготовок. Методи розрахунку навантажень на деталь 

або елемент конструкції. 

Практична частина Конструювання з застосуванням геометричних 

параметрів заготовок (товщина листового металу, діаметр прутка, діаметр та 

товщина стінки труби) у відповідності до прогнозованої величини навантажень, 

на деталь або елемент конструкції.  

 

4. Основні принципи конструювання (14 год.) 
Теоретична частина. Поняття про технологічність та вимоги, які вона 

ставить перед окремими деталями та усією конструкцією в цілому. 

Ознайомлення з принципом конструювання за методами: «від готового вузла 

(деталі)», «комбінаторних дій». Вимоги до готових деталей та вузлів.  

Практична частина. Виготовлення або удосконалення каркасу несучої 

системи (рами). Виготовлення елементів кріплення та вузлів для фіксації на 

каркасі (рамі) готових механізмів та агрегатів. 

 

5. Основи стандартизації у проектній діяльності (48 год.) 
Теоретична частина. Поняття про стандарт. Технологія і правила 

виконання робіт на металорізальному обладнанні. Допуски та посадки. Методи 

покращення вузлів та деталей промислового виробництва. Ознайомлення з 

робітничими професіями, пов’язаними з механізованою обробкою матеріалів. 

Практична частина. Робота на металорізальному обладнанні. 

Використання ноніусів верстатів та штангових і мікрометричних інструментів 

для контролю розмірів оброблюваної деталі. Точіння деталей типу гладкий та 

ступінчастий валик, свердління отворів та нарізання різьб на токарно-
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гвинторізному верстаті. Розточування отворів. Різання заготовок та обробка 

плоских поверхонь на фрезерному верстаті. 

Виготовлення деталей транспортного засобу із застосуванням механічної 

обробки на металорізальному обладнанні.  

 

6. Системи безпеки транспортних засобів (20 год.) 

Теоретична частина. Види гальмівних систем транспортних засобів. 

Барабанні та дискові гальма, механічні та гідравлічні приводи гальм. Поняття 

про антиблокуючу систему (АБС). 

Практична частина. Виготовлення тросових систем керування 

транспортним засобом. Встановлення гальмівних систем велосипедного типу 

(кліщі). Виготовлення стрічкових гальм. Встановлення та виготовлення 

дискових гальм з механічним або гідравлічним приводом. Підготовка до роботи 

та перевірка працездатності гальм.  

 

7. Інженерний розрахунок (46 год.) 
Теоретична частина. Види приводів. Розрахунок передаточного 

відношення. Залежність швидкості транспортного засобу від діаметрів веденої 

та ведучої зірочок (шківів), а також діаметра ведучих коліс. Загальне поняття 

про прийоми обробки металу тиском. Графічний розрахунок рульової трапеції. 

Професія інженера-конструктора. 

Практична частина. Розрахунок і виготовлення рульової трапеції для 

різних транспортних засобів (мікроавтомобіль, електромобіль, веломобіль). 

Виготовлення і встановлення кріпильних вузлів приводу. Виготовлення ободу 

колеса та маточини. Добір зірочок.  

 

8. Складання та дизайн конструкції (50 год.) 
Теоретична частина. Основи промислового дизайну. Основи композиції і 

формоутворення. Поняття гармонії, засоби гармонізації. 

Прийоми виконання ручних складальних операцій. Інструменти та 

обладнання. Поняття про автоматизовану складальну лінію, переваги 

конвеєрного методу збирання.   

Практична частина. Складання ходової частини транспортного засобу, 

перевірка дієздатності окремих вузлів та агрегатів. Підготовка поверхні під 

фарбування та оздоблювальні операції. Розробка кольорового дизайну виробу 

Підбір кольорової гами. Ручне та механізоване нанесення лакофарбових 

матеріалів. 

 

9. Супровідна документація (12 год.) 

Теоретична частина. Технічний паспорт. Вимоги до оформлення 

проектної документації. 

Практична частина. Фіксація остаточних геометричних параметрів 

виробу. Зняття ходових та експлуатаційних характеристик транспортного 

засобу. Підготовка супровідної документації. Презентація і захист технічних 

рішень, транспортного засобу в цілому.  
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10. Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати та розуміти: 

- основні правила безпеки праці та виробничої санітарії; 

- призначення компонувального кресленика та прийоми його виконання; 

- прийоми виконання та призначення робочого кресленика; 

- фізичні та технологічні властивості конструкційних матеріалів; 

- принципи та методи конструювання; 

- вимоги стандартів до окремих деталей та вузлів; 

- правила та прийоми ефективної та безпечної роботи на верстатах та 

механізованому обладнанні; 

- прийоми виконання контрольно-вимірювальних робіт при виготовленні 

деталей виробу; 

- загальне призначення основних систем та механізмів транспортного 

засобу; 

- найпростіші інженерні розрахунки, що їх застосовують у проектній 

діяльності; 

- основні вимоги до дизайну та зовнішнього вигляду транспортних 

засобів; 

- вимоги до оформлення проектів. 

 

Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- виконувати компонувальні кресленики об’єктів проектування та інші 

види графічної документації; 

- конструювати вироби з дотриманням вимог стандартів; 

- виконувати операції на верстатах та обладнанні; 

- здійснювати інженерні розрахунки; 

- розробляти дизайн та кольорове рішення конструкції; 

- оформлювати основні види документації до проекту. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- розробки компонувальних креслеників; 

- пошуково-конструкторської діяльності; 

- роботи на обладнанні (свердлильний, токарний та фрезерний верстати); 

- розробки дизайну проекту; 

- оформлення проектно-конструкторської документації; 

- захисту проектів на виставках та конкурсах тощо. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ Основне обладнання Кількість, шт. 

Обладнання спеціалізоване трудове 

Верстати  

1. Токарно-гвинторізний ТВ-4   1  

2. Токарний по дереву СТД 120 м 1   

3. Токарний настільний 1   

4. Фрезерний НГФ - 110  1   

5. Свердлильний 1   

6. Свердлильний настільний 1   

7. Заточувальний 1   

8. Слюсарна машина «Гном» 1   

9. Верстат «Умілі руки» 1   

10. Верстат циркулярно-фугувальний 1   

Додаткове обладнання 

1. Апарат електродугового зварювання 1   

2. Апарат контактного зварювання 1   

3. Шліфувальна кутова машина потужністю 2000 Вт. 1   

4. Шліфувальна кутова машина потужністю 900 Вт. 1   

5. Труборіз ручний 1   

6. Пристрій для гнуття труб 1   

Верстаки 

1. Столярний  1   

2. Слюсарний  з лещатами 15   

3. Слюсарний з витяжною шафою 1   

Прилади та пристосування 

1. Пилосос 1   

2. Компресор  1   

3. Блок живлення універсальний 2   

4. Насос вакуумний 1   

5. Електроплитка лабораторна 2   

6. Піч муфельна 1   

7. Шафа сушильна 1   

8. Тахометр 1   

9. Тестер 1   

10. Ваги технічні з важелями 1   

11. Підставка для паяльника 3   

12. Пристосування для гнуття листового металу 1   

13. Прес гвинтовий (учбовий) 1   

14. Електроподовжувач, 10 м 2   

15. Розмічальна плитка 1   

16. Дошки креслярські 4   
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17. Фарборозпилювач 2   

Інструменти 

Столярні 

1. Пилка універсальна із змінним полотном 2   

2. Електролобзик 3   

3. Лобзик ручний 20   

 4. Кутник столярний 2   

5. Набір рубанків різного розміру 3   

6. Киянка (мала, велика) 2   

7. Шило 15   

8. Стусло столярне 1   

9. Стамески, набори 2 

10. Свердла для деревини, набори 2 

11. Столярні інструменти, набір 1   

12. Лещата "Спрут" 1   

13. Ножиці побутові 15   

14. Ніж кравецький 15   

15. Рашпіль  5   

Слюсарні 

1. Лещата ювелірні ручні 2   

2. Лещата паралельні 2   

3. Лещата настільні малі 6   

4. Кернер 15   

5. Струбцина  12   

6. Молоток (0,1 - 1,0 кг) 5   

7. Пасатижі  2   

8. Плоскогубці 2   

9. Круглогубці 2   

10. Кусачки-бокорізи 2   

11. Ножиці важільні 1   

12. Ножиці для металу 2   

13. Викрутки різні 2   

14. Слюсарні інструменти, набори 3 

15. Напилки різні 4   

16. Надфілі, набори 10 

17. Щітки металеві (круглі, пласкі) 4   

18. Свердла різні, набори 5 

19. Розвертки різні 20   

20. Різьбонарізні інструменти, набори 3 

21. Електропаяльник 60 Вт  4   

22. Електропаяльник 100 Вт 2   

23. Електричний дриль 1   

24. Дриль ручний 2   
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25. Ключі гайкові ріжкові, набори 2 

26. Ключі гайкові торцеві, набори 2 

27. Ключ розвідний 2   

28. Набір пробійників (висічки)  1   

29. Різці токарні різні, набори 3 

Контрольно-вимірювальні 

1. Лінійка металева 300 мм 20   

2. Лінійка металева 500 мм 10   

3. Лінійка металева 1000 мм 2   

4. Штангенциркуль розмічальний 2   

5. Штангенциркуль з нутроміром 2   

6. Мікрометр  2   

7. Кутник металевий 2 кл.  2   

8. Кутомір універсальний 1   

 9. Рейсмус  1   

10. Щупи вимірювальні 1   

11. Різьбомір  1   

12. Транспортир 1   

13. Циркуль пропорціональний масштабний  1   

14. Лінійка для кульмана 4   

15. Рулетка 1   
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Збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. 

Науково-технічний напрям. (Випуск 4) 

(Загальна редакція Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

«КОСМІЧНЕ МАКЕТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ» 

Основний рівень, 3 роки навчання 

 
(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 

 

Автор: О. П. Липецький 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність даної навчальної програми пов’язана з тим, що космічні 

досягнення захоплюють мільйони людей, а видатні результати в галузі 

астрономії та космонавтики здійснені вченими, більшість із яких своїм успіхам 

завдячують дитячим захопленням небом і зірками. У гуртках, які пов’язані з 

космічною тематикою, вихованці розширюють і поглиблюють знання з 

астрономії, космонавтики, ракетної техніки. Залучення дітей та молоді до 

занять космічним макетуванням є одним із шляхів задоволення особистісних 

потреб, стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності, 

розширення обсягу знань, вирішення проблем спілкування з однолітками, 

змістовної організації вільного часу, формування основних життєвих 

компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу програми покладено 

«Навчальну програму з космічного макетування та моделювання», яка 

опублікована в збірнику «Навчальні програми з позашкільної освіти науково-

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

2014. – В. 2». 

Навчальна програма реалізується у гуртках, студіях, творчих об’єднаннях, 

клубах космічного макетування та моделювання науково-технічного напряму 

предметно-технічного профілю закладів позашкільної освіти та спрямована на 

вихованців віком 12-18 років. 

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості 

засобами космічного макетування та моделювання. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

пізнавальної, яка передбачає ознайомлення із досягненнями та 

перспективами розвитку космічної галузі; з історією космонавтики та ракетної 

техніки; з будовою космічних ракет та кораблів; оволодіння основними 

поняттями космонавтики й аеродинаміки, технологічними основами ракетно-
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космічного макетування та моделювання; оволодіння основами наукової 

організації праці; 

практичної, яка орієнтована на формування навичок практичної роботи з 

матеріалами, інструментами, обладнанням; формування техніко-технологічних 

умінь та навичок проектування, конструювання та виготовлення моделей 

(макетів) космічної техніки; використання теоретичних знань з космічного 

макетування та моделювання на практиці; 

творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності з 

космічного макетування та моделювання; розвиток конструкторсько-

технологічних, винахідницьких, творчих здібностей; системного, просторового, 

логічного мислення, уяви, фантазії; формування аналітичного підходу до 

вирішення проблем, а також стійкого інтересу до космічного макетування та 

моделювання; 

соціальної, яка орієнтована на розвиток трудової культури, досягнення 

високого рівня освіченості і вихованості; емоційний та інтелектуальний 

розвиток; формування кращих особистісних рис (дисциплінованість, точність й 

акуратність, працелюбність, витривалість тощо); підготовку до творчої 

діяльності в машинобудівній галузі; формування громадянської поведінки, 

патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення. 

Навчальна програма побудована лінійним способом, наступний 

навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному 

взаємозв’язку з ним. 

Програма передбачає три роки навчання: 

основний рівень (3 роки навчання) 1-й рік – 144 год. (4 год./тиждень), 

                                                            2-й рік – 216 год. (6 год./тиждень),  

                                                            3-й рік – 216 год. (6 год./тиждень). 

Програма першого року навчання передбачає ознайомлення вихованців з 

історією вітчизняної та світової космонавтики, видами ракетно-космічної 

техніки, поняттям реактивного руху; формування практичних навичок роботи із 

сучасними матеріалами, приладами, інструментами; використання комп’ютерів 

для моделювання та макетування ракетно-космічної техніки. Під час занять 

використовується метод проектів, який дає можливість ефективно формувати 

навички пошуку, аналізу й опрацювання інформації. Теми індивідуальних 

творчих проектів готуються керівником гуртка. У ході занять організовуються 

показові запуски моделей ракет, відвідування виставок, музеїв, зустрічі з 

відомими в даній галузі людьми.  

Програма другого року навчання передбачає поглиблення знань з 

фізичних основ космонавтики, перспектив розвитку ракетно-космічної техніки 

та технології макетування. Діапазон основних напрямків роботи гуртка 

надзвичайно широкий: розробка та виготовлення макетів (моделей) ракетно-

космічної техніки; пошук, вивчення й відтворення історичних зразків ракетно-

космічної техніки; моделювання фізичних процесів, які є в ракетно-космічній 

техніці; проведення експериментів й їх моделювання за допомогою електронно-

обчислювальної техніки; ознайомлення та робота з комп’ютерним обладнанням 

і програмним забезпеченням. Продовжується робота над проектом, розпочатим 
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на першому році навчання. Вихованці розробляють і виготовляють необхідні 

для роботи наочні посібники. 

Програма третього року навчання передбачає елементи професійної 

підготовки. Вихованців знайомлять зі спеціальностями, які є в ракетно-

космічній промисловості, з елементами систем автоматизованого проектування 

виробів. У програмі значне місце відводиться виготовленню моделей (макетів) 

існуючих космічних апаратів і власних науково-фантастичних проектів. У 

практичній роботі пропонується використовувати нетрадиційні матеріали, 

застосовувати деталі з предметів побутового вжитку та дитячих іграшок. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

виконання практичних робіт, презентація та захист творчого проекту, участь у 

конкурсах, виставках, конференціях. 

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 

Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 

рівня підготовленості.  

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 

здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 

професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 

роботи проводиться індивідуальна робота з учнями при підготовці до змагань, 

виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та 

індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, 

віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 

програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 

програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 

завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 1 2 

2. 
Історія космонавтики та ракетної 

техніки  
4 12 16 

3. Аеродинаміка та реактивний рух  4 12 16 

4. Ракетно-космічна техніка  10 24 34 

5. 
Основні поняття технічного 

конструювання  
4 8 12 

6. 
Історія ракетно-космічного 

моделювання та макетування  
2 2 4 

7. 

Технологічні основи ракетно-

космічного моделювання та 

макетування  

2 2 4 
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8. 
Наукова фантастика та науково-

технічний прогрес  
2 2 4 

9. Екологічні основи космонавтики  1 1 2 

10. Проектна діяльність 8 28 36 

11. Екскурсії, виставки, конкурси  - 12 12 

12. Підсумок  2 - 2 

  Разом;  40 104 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 

безпеки.  

Основи роботи з джерелами науково-технічної та науково-популярної 

інформації.  

Практична частина. Пошук інформації про ракетно-космічну техніку в 

мережі Інтернет. 

 

2. Історія космонавтики та ракетної техніки (16 год.) 

Теоретична частина. Міфи та легенди Стародавнього Світу. Винайдення 

димного пороху, порохові ракети. Роботи А. Д. Засядька, К. І. Костянтинова, 

Ю. В. Кондратюка. Історія винайдення бездимного пороху. Роль робіт 

К. Е. Ціолковського в розвитку ракетобудування та космонавтики. Організації, 

які внесли вклад у розвиток космонавтики. 

Корольов С. П. – основоположник практичної космонавтики. Балістичні 

ракети дальньої дії. Запуск перших штучних супутників Землі. Програми 

пілотованих польотів. Супутники серії «Космос». Дослідження міжпланетного 

простору та планет Сонячної системи. Ракети-носії. Міжнародні космічні 

програми. 

Практична частина. Складання моделей з конструктору (за графічним 

зображенням, словесним або письмовим описом): одноразового космічного 

корабля, космічного корабля багаторазового використання, штучних 

супутників Землі, космічної станції тощо.  

 

3. Аеродинаміка та реактивний рух (16 год.) 

Теоретична частина. Основні поняття та визначення аеродинаміки. 

Реактивний рух у природі та техніці. Поняття про закони Ньютона. Реактивна 

сила, її застосування. Ракетні двигуни. Основні елементи конструкції ракетних 

рушійних установок. 

Практична частина. Демонстрування гідравлічних, парових і газових 

реактивних апаратів й іграшок. Виготовлення моделі ракети з паперу. Запуск 

моделей ракет з різними рушійними установками (гідропневматичними, 

пневматичними, пороховими тощо). 



5 

 

4. Ракетно-космічна техніка (34 год.) 

Теоретична частина. Конструкція перших ракет. Конструкція ракет-

носіїв та космічних кораблів. Перші довготермінові космічні станції «Салют», 

«Мир», «Скайлеб», МКС. Космічні кораблі багаторазового використання. 

Орбітальна міжнародна космічна станція. Автоматичні літальні апарати для 

дослідження планет Сонячної системи. 

Практична частина. Виготовлення макету із паперу: космічної станції, 

космічного корабля тощо.  

 

5. Основні поняття технічного конструювання (12 год.) 

Теоретична частина. Мета та засоби технічного конструювання. Основні 

етапи розробки технічних пристроїв. Поняття про способи та типи з’єднань 

деталей (вузлів) у технічних пристроях. Поняття про компромісні рішення. 

Поняття про основи взаємозаміни, системи допусків і посадок.   

Основи машинобудівного креслення. Правила оформлення та виконання 

графічних зображень. Креслярські та вимірювальні інструменти. Комп’ютерні 

програми для розробки креслеників. 

Практична частина. Вправи на оволодіння навичками роботи з 

креслярськими і вимірювальними інструментами. Виконання ескізів і робочих 

креслеників моделей космічних апаратів.  

 

6. Історія ракетно-космічного макетування та моделювання (4 год.) 

Теоретична частина. Історія та основні напрямки розвитку 

ракетомодельного спорту. Космічне макетування та моделювання у програмах 

аерокосмічного навчання. 

Практична частина. Демонстрування спортивних моделей ракет різних 

класів. Вивчення конструкцій моделей і макетів ракет за матеріалами у мережі 

Інтернет. 

 

7. Технологічні основи ракетно-космічного макетування та 

моделювання (4 год.) 

Теоретична частина. Конструкційні матеріали. Основи технології 

обробки металів, пластмас та інших матеріалів. Паяння та зварювання 

елементів конструкцій. Клеї та клейові з’єднання. Техніка нанесення 

лакофарбового покриття. 

Практична частина. Виготовлення головних обтічників для моделей 

ракет із пінопласту різноманітними способами. Вивчення механічних 

характеристик клейових з’єднань. Вправи на освоєння техніки нанесення 

лакофарбового покриття. 

 

8. Наукова фантастика та науково-технічний прогрес (4 год.) 

Теоретична частина. Ракетно-космічна техніка у творах письменників-

фантастів. Казки, міфи, легенди, роль фантазії у процесі пізнання. Наукова 

фантастика та науково-технічне прогнозування.  
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Комп’ютерні ігри на космічну тематику. 

Практична частина. Перегляд й аналіз комп’ютерних ігор на космічну 

тематику. 

Пошук і розробка можливого технічного рішення казкових, міфічних 

проектів минулого. 

 

9. Екологічні основи космонавтики (2 год.) 

Теоретична частина. Контроль із космосу екологічного стану планети 

Земля. Засмічення навколоземного космічного простору елементами космічних 

апаратів. Сонячні електростанції. Питання охорони навколишнього 

середовища. 

Практична частина. Аналіз космічних фотографій нашої планети з 

космосу. 

 

10. Проектна діяльність (36 год.) 

Теоретична частина. Постановка проблеми. Завдання проекту та форми 

організації роботи: індивідуальна, парна, групова. Етапи реалізації творчих 

проектів: підготовка, планування, збір інформації, аналіз, дослідження, подання 

й оцінка результатів. 

Практична частина. Розробка проекту космічної техніки майбутнього: 

розроблення креслень, підбирання матеріалів та інструментів, виготовлення 

макетів (діючих моделей), наочних посібників. Захист проектів. Участь у 

виставках, конкурсах, змаганнях. 

 

11. Екскурсії, конкурси, виставки (12 год.) 

Практична частина. Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. 

Зустрічі з відомими в даній галузі людьми, вечори науково-технічної 

фантастики. Участь у масових заходах (виставках, конкурсах, науково-

теоретичних конференціях тощо). 

 

12. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати та розуміти: 

- основні правила безпеки; 

- вимоги до організації робочого місця; 

- правила оформлення та виконання графічних зображень; 

- види з’єднань деталей (вузлів); 

- історію космонавтики; 

- принцип реактивного руху; 

- принципи технічного макетування та конструювання; 

- основні поняття технологічного процесу; 

- правила роботи з технічною літературою; 
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- основи роботи з комп’ютерними програмами та Інтернетом; 

- різновиди конструкційних матеріалів; 

- етапи проектування. 

 

Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- організувати робоче місце, дотримуватись правил безпеки; 

- застосовувати креслярські інструменти; 

- читати та виконувати прості кресленики й ескізи; 

- складати моделі з деталей конструктора; 

- самостійно виготовляти макети та моделі космічної техніки з паперу; 

- наносити лакофарбове покриття; 

- працювати з комп’ютерними програмами; 

- працювати з Інтернетом; 

- конструювати за графічним зображенням, словесним або письмовим 

описом; 

- розробляти та захищати творчі проекти. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- самостійного виготовлення макетів (моделей) космічної техніки з 

паперу; 

- проектування макетів (моделей) власних конструкцій; 

- розробки та захисту творчих проектів; 

- участі у виставках, конкурсах, науково-теоретичних конференціях 

тощо. 
 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Одноступенева модель ракети  3 15 18 

3. Фізичні основи космонавтики  4 6 10 

4. 
Енергетичні основи космонавтики та 

ракетно-космічної техніки  
3 3 6 

5. 
Перспективи розвитку ракетно-

космічної техніки та космонавтики 
9 21 30 

6. Науково-технічне прогнозування 4 6 10 

7. Ракетно-космічне макетування  3 9 12 

8. 
Основи технічної естетики та 

дизайну  
9 9 18 

9. 
Планети та супутники Сонячної 

системи  
3 5 8 

10. 
Конструкційні матеріали в ракетно-

космічній техніці 
3 3 6 
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11. Космонавтика у світі професій   3 1 4 

12. Економічні основи космонавтики  3 3 6 

13. Проектна діяльність   21 51 72 

14. Екскурсії, виставки, конкурси  - 12 12 

15. Підсумок  2 - 2 

  Разом: 72 144 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 

безпеки.  

Ознайомлення з останніми досягненнями у галузі ракетно-космічної 

техніки. 

 

2. Одноступенева модель ракети (18 год.) 

Теоретична частина. Основні елементи та компонування ракети. 

Технічні вимоги до елементів ракети. Конструкція одноступеневої моделі 

ракети: види, особливості, конструктивні рішення, центр тиску та центр маси. 

Стартове обладнання. Модельний ракетний двигун (МРД). Правила безпеки 

при роботі з МРД та під час запуску моделей ракет. 

Технологія виготовлення моделі ракети. 

Практична частина. Вибір ракети-прототипу для копіювання. Підбір 

інформації для побудови моделі. Вивчення креслень ракети-прототипу, 

виконання ескізів та креслеників моделі. Комплектування матеріалів й 

інструментів. Виготовлення деталей та вузлів моделі ракети. Складання моделі, 

доведення та фарбування моделі. Виготовлення стартового обладнання. 

Підготовка до запуску МРД. Запуски моделей. 

 

3. Фізичні основи космонавтики (10 год.) 

Теоретична частина. Закони руху. Закони збереження. Коливання. Рух 

твердих тіл. Тяжіння. Елементи теорії відносності. Вакуум і надвисокий тиск. 

Електрика та магнетизм. Поняття про явища надпровідності й надтекучості. 

Основні поняття атомної й ядерної фізики. 

Практична частина. Виготовлення найпростіших фізичних приладів, 

проведення дослідів та розв’язування задач (на закони руху, закони збереження 

коливання, рух твердих тіл, тяжіння тощо).  

 

4. Енергетичні основи космонавтики та ракетно-космічної техніки 

(6 год.) 

Теоретична частина. Основні поняття термодинаміки, термодинаміка 

ракетних двигунів. Перспективи розвитку ракетно-космічних двигунів. 

Класифікація ракетних двигунів. Тверде та рідке ракетне паливо.  
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Практична частина. Виконання теоретичного розрахунку температури 

згоряння стандартного твердого палива МРД. Виготовлення макету ракетного 

двигуна. 

 

5. Перспективи розвитку ракетно-космічної техніки та космонавтики 

(30 год.) 

Теоретична частина. Основні техніко-економічні показники в 

космонавтиці та ракетно-космічній техніці: річний вантажопотік, його рівні, 

відносна маса корисного навантаження, його вартість, енергетичне оснащення 

космічних апаратів. Тривалість космічних польотів і надійність систем 

космічних апаратів. Одноразові ракетно-космічні транспортні системи. 

Багаторазові одноступеневі транспортні космічні апарати. Міжорбітальні 

транспортні апарати. Довготермінові орбітальні станції. Сонячні 

електростанції.  

Практична частина. Робота з інформаційними джерелами: пошук 

інформації про космічні програми та апарати. 

Розробка креслеників загального вигляду космічних апаратів на ПК. 

Виготовлення макетів космічних апаратів.  

Проектування та виготовлення експериментальних пристроїв, які 

моделюють фізико-хімічні процеси в космічній техніці. 

 

6. Науково-технічне прогнозування (10 год.) 

Теоретична частина. Інтуїція та прогнозування. Етапи прогнозування. 

Короткотермінове та довготермінове прогнозування. Поняття вірогідності. 

Метод проб і помилок. Метод екстраполяції. Методики прогнозування 

(«Дельта», «Паттерн»). Метод узагальнення змінних. Метод аналогій. 

Аналогічні та подібні явища. Критерії подібності.  

Роль експерименту в науково-технічному моделюванні. Технічне 

моделювання. Етапи моделювання. Поняття про дослідний зразок. Основні 

етапи розробки й виготовлення дослідного зразка. Види випробувань. 

Практична частина. Робота з комп’ютерними програмами, Інтернетом: 

пошук й аналіз закономірностей розвитку космонавтики, проведення 

екстраполяційного аналізу розвитку основних тенденцій космонавтики.  

Теоретичний розрахунок і визначення центру тиску та маси моделі 

ракети. Аналіз результатів випробування моделі ракети в польоті.  

 

7. Ракетно-космічне макетування (12 год.) 

Теоретична частина. Види макетів (моделей) і технологічні вимоги до 

них. Інформаційне забезпечення. Послідовність роботи над макетом (моделлю). 

Кінематична частина макетів (моделей). Методи з’єднань елементів 

конструкцій. Використання електронних схем у макетах (моделях). 

Радіокеровані моделі. Імітація робочих процесів на макетах (моделях) 

космічних апаратів. Джерела живлення для макетів (моделей).  

Емалі, лаки та фарби, їх нанесення. Імітація металів та інших матеріалів. 

Маркування. 
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Практична частина. Вправи на засвоєння технології макетування. 

Виготовлення макетів (моделей, творчих робіт) за індивідуальними планами. 

 

8. Основи технічної естетики та дизайну (18 год.) 

Теоретична частина. Художнє конструювання. Мета та завдання 

технічної естетики та дизайну. Єдність форми та змісту. Поняття про 

ергономіку й антропометрію. Поняття про єдність функціональних та 

естетичних задач при конструюванні технічних пристроїв. 

Практична частина. Вивчення космічної станції з погляду художнього 

конструювання, ергономіки та антропометрії. Розробка інтер’єру житлового 

відсіку для космічної станції. 

 

9. Планети та супутники Сонячної системи (8 год.) 

Теоретична частина. Планети Сонячної системи, їх природні супутники. 

Фізичні умови на планетах та їх супутниках. Умови функціонування космічних 

станцій, пересувних дослідних модулів, всюдиходів.  

Практична частина. Спостереження за допомогою телескопу та біноклів: 

Місяця, планет, їх супутників тощо. Проектування та виготовлення макету: 

Сонячної системи, небесної сфери, планетарію тощо. 

 

10. Конструкційні матеріали в ракетно-космічній техніці (6 год.) 

Теоретична частина. Жаростійкі матеріали та сплави, використання їх у 

ракетно-космічній техніці. Керамічні матеріали. Пластмаси. Композиційні 

матеріали, вуглецеві волокна. Бор-алюміній та його властивості. Матеріали, які 

використовуються в умовах вакууму та наднизьких температур. 

Практична частина. Вправи на дослідження властивостей 

композиційних матеріалів, вуглецевих волокон тощо. Виготовлення елементів 

конструкцій з конструкційних матеріалів. Дослідження міцності конструкцій. 

 

11. Космонавтика у світі професій (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення із світом професій у космонавтиці 

(науково-дослідницькі, інженерно-конструкторські, виробничі). Особливості 

наукової праці. Вимоги до майбутніх космонавтів. 

Практична частина. Розробка режиму дня для майбутнього космонавта. 

 

12. Економічні основи космонавтики (6 год.) 

Теоретична частина. Роль економічних факторів у ракетно-космічних 

програмах. Критерії та методи оцінки економічних аспектів космонавтики. 

Прямий і непрямий економічний ефект. Методи розрахунку вартості космічних 

програм. Шляхи зниження затрат для освоєння космосу. 

Практична частина. Розрахунок вартості макетів, моделей та 

експериментальних пристроїв, виготовлених у гуртку. 
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13. Проектна діяльність (72 год.) 

Теоретична частина. Методика проведення експериментального 

дослідження. Логіка експерименту. Лабораторні прилади та методи роботи з 

ними. Методика обробки результатів вимірювань. Обчислення. Рекомендації до 

запису результатів експериментів. Побудова графіків. Суб’єктивні помилки. 

Прийоми боротьби з арифметичними помилками. Обчислення помилок. 

Методика написання наукових рефератів. Вимоги до наукових статей. 

Вимоги до захисту реферату та результату дослідження.  

Практична частина. Виконання творчих проектів: виготовлення макетів, 

моделей і приладів. Проведення та демонстрування дослідів. Обробка 

експериментальних результатів. Презентація та захист проектів.  

Написання звітів, рефератів, статей за темами творчих проектів із 

використанням ПК.   

 

14. Екскурсії, конкурси, виставки (12 год.) 

Практична частина. Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. 

Зустрічі з відомими в даній галузі людьми. Участь у роботі МАН, виставках, 

конкурсах, змаганнях. 

 

15. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати та розуміти: 

- правила безпеки;  

- вимоги до організації робочого місця; 

- оформлення та правила виконання технічних графічних зображень; 

- правила роботи з технічною літературою; 

- основи роботи з комп’ютерними програмами та Інтернетом; 

- основні поняття технологічного процесу; 

- основні етапи проектування; 

- основні конструкційні матеріали; 

- основні поняття технічної естетики та дизайну; 

- будову одноступеневої ракети з МРД; 

- конструкцію основних ракетних двигунів; 

- конструкцію та призначення космічних станцій; 

- конструкцію ракетоносіїв і космічних кораблів багаторазового 

використання; 

- основні міжнародні програми освоєння космосу; 

- будову Сонячної системи; 

- економічні основи космонавтики; 

- правила визначення центру тиску та центру маси моделі ракети; 

- професії аерокосмічного профілю. 
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Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- організувати робоче місце, дотримуватись правил безпеки; 

- читати та виконувати кресленики й ескізи; 

- виготовляти макети та моделі космічної техніки; 

- наносити лакофарбове покриття; 

- працювати з комп’ютерними програмами й Інтернетом; 

- розробляти та захищати творчі проекти. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- користування матеріалами й інструментами; 

- самостійного виготовлення макетів та моделей космічної техніки; 

- проектування макетів (моделей) власних конструкцій; 

- запуску моделей ракет; 

- розробки, презентації та захисту творчих проектів. 

 

Основний рівень, третій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Космічні літальні апарати  10 12 22 

3. 
Конструкції ракетоносіїв 

космічних літальних апаратів  
3 3 6 

4. 
Багаторазові транспортні ракетно-

космічні системи  
3 5 8 

5. 
Стартові ракетно-космічні 

комплекси  
3 3 6 

6. Ракетно-космічні двигуни  3 7 10 

7. 
Основи механіки космічного 

польоту  
3 3 6 

8. 
Бортові енергетичні пристрої 

космічних апаратів  
3 3 6 

9. 
Основи патентознавства та 

інтелектуальної власності  
3 3 6 

10. 
Основи проектування в ракетно- 

космічній техніці  
3 9 12 

11. 
Системи життєзабезпечення 

людини в космосі  
3 3 6 

12. 

Філософські аспекти розвитку 

космонавтики та ракетно- 

космічної техніки  

1 1 2 

13. Проектна діяльність  36 72 108 

14. Екскурсії, конкурси, виставки  - 12 12 



13 

15. Підсумок  4 - 4 

  Разом: 80 136 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 

безпеки.  

Короткий огляд останніх досягнень космонавтики. 

 

2. Космічні літальні апарати (22 год.) 

Теоретична частина. Навколоземний та міжпланетний космічний 

простір. Класифікація космічних літальних апаратів. Конструкції 

автоматичних, пілотованих космічних літальних апаратів й орбітальних 

станцій.  

Практична частина. Вивчення конструкцій космічних літальних 

апаратів. Складання технічних довідок про космічні літальні апарати й їх 

окремі елементи. Виконання креслеників загального вигляду. Систематизація 

отриманого матеріалу. Створення довідкової системи з використанням ПК. 

 

3. Конструкції ракетоносіїв космічних літальних апаратів (6 год.) 

Теоретична частина. Класифікація ракетоносіїв. Схеми компонування. 

Силові схеми. Конструктивні схеми. Аеродинамічне та внутрішнє 

компонування ракетоносіїв. Тактико-технічні характеристики ракетоносіїв. 

Рівень конструктивної досконалості. Технологічність конструкції. 

Експлуатаційні характеристики. Детальний аналіз типових конструкцій 

ракетоносіїв. 

Практична частина. Виготовлення плакатів і креслеників будови 

ракетоносіїв, їх окремих елементів або агрегатів. 

 

4. Багаторазові транспортні ракетно-космічні системи (8 год.) 

Теоретична частина. Роботи  К. Е. Ціолковського, Ф. А. Цандера, 

С. П. Корольова. Перспективи розвитку багаторазових транспортних ракетно-

космічних систем. Місце багаторазових транспортних ракетно-космічних 

систем у космічних програмах. 

Практична частина. Виготовлення макетів багаторазових транспортних 

ракетно-космічних систем. Виконання частин творчих проектів, пов’язаних з 

багаторазовими транспортними ракетно-космічними системами. 

 

5. Стартові ракетно-космічні комплекси (6 год.) 

Теоретична частина. Космодроми світу. Основні системи космодромів: 

технічна позиція, стартова позиція, транспортне обладнання, заправні та 

пускові системи космодрому, системи управління, наведення та контролю. 
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Стартовий ракетно-космічний комплекс: структура організації, класифікація. 

Проект «Морський старт» та інші міжнародні проекти. 

Практична частина. Вивчення систем космодрому. Виготовлення ескізів, 

макетів, моделей стартових ракетно-космічних комплексів і космодромів. 

 

6. Ракетно-космічні двигуни (10 год.) 

Теоретична частина. Основні типи сучасних ракетно-космічних 

двигунів. Гібридні двигуни. Іонні двигуни. Ракетні двигуни на ядерному паливі. 

Перспективні двигуни для міжпланетних і міжзоряних польотів. 

Основи проектування ракетних двигунів на твердому та рідкому паливі. 

Технічні характеристики модельних ракетних двигунів (МРД). Пристрої для 

визначення тяги й імпульсу МРД. 

Практична частина. Виготовлення моделі ракетного двигуна на рідкому 

паливі із застосуванням харчового оцту та харчової соди. Виготовлення стенду 

для випробування МРД. Стендові випробування МРД. 

 

7. Основи механіки космічного польоту (6 год.)  

Теоретична частина. Космічні швидкості. Класифікація орбіт й їх 

параметри. Виведення штучного супутника на орбіту Землі. Орбітальне 

маневрування. Зміна площини орбіти. Спуск з орбіти. Міжпланетні польоти. 

Польоти поза площиною екліптики. Польоти з великою та малою тягами. 

Польоти до астероїдів і комет. Міжпланетні експедиції. Міжпланетні 

дослідження комет й астероїдів за допомогою автоматичних космічних 

апаратів.  

Практична частина. Визначення параметрів орбіт штучних супутників за 

результатами візуальних спостережень. 

 

8. Бортові енергетичні пристрої космічних апаратів (6 год.) 

Теоретична частина. Історія розвитку космічних енергоустановок. 

Електрохімічні, фотоелектричні, радіоізотопні космічні енергоустановки. 

Ядерні енергоустановки. Порівняльні характеристики та перспективи розвитку 

космічних енергоустановок. 

Практична частина. Виготовлення моделей термоелектричних 

перетворювачів і визначення їхніх параметрів. 

 

9. Основи патентознавства та інтелектуальної власності (6 год.) 

Теоретична частина. Поняття про патентну чистоту. Законодавство 

України про захист авторських прав. Інформаційні видання. Роль і завдання 

патентно-бібліографічної пошуку.  

Практична частина. Проведення патентно-бібліографічного пошуку за 

темою творчого проекту. 

 

10. Основи проектування в ракетно-космічній техніці (12 год.) 

Теоретична частина. Стадії проектування: технічне завдання, ескізний 

проект, технічний проект. Конструкторська документація. 
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Автоматизоване проектування. Конструкторські комп’ютерні програми. 

Комп’ютеризоване робоче місце. Додаткове обладнання: модем, сканер, 

принтер.  

Практична частина. Пошукова робота в Інтернеті. Робота на 

персональному комп’ютері із програмами проектування: розробка та побудова 

креслеників, друк.  

 

11. Системи життєзабезпечення людини в космосі (6 год.) 

Теоретична частина. Основні параметри системи забезпечення 

життєдіяльності. Засоби забезпечення газового складу повітря. Забезпечення 

водою та їжею. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов під час космічного 

польоту. Скафандри. Поняття про екологічну замкнену систему. 

Практична частина. Проведення експерименту з рослинами на кількість 

виділення кисню. Підготовка рефератів на дану тему. 

 

12. Філософські аспекти розвитку космонавтики та ракетно-

космічної техніки (2 год.) 

Теоретична частина. Основні поняття і категорії філософії. Закони: 

єдності та боротьби протилежностей, заперечення заперечення (закон 

зростаючої спіралі), переходу кількості в якість. Діалектичні основи розвитку 

космонавтики. Проблема пошуку позаземних цивілізацій. 

Практична частина. Виконання частини творчого проекту щодо дії 

законів філософії у космонавтиці. 

 

13. Проектна діяльність (108 год.) 

Теоретична частина. Методика проведення наукового дослідження. 

Стадії дослідження: визначення проблеми, опрацювання літератури, 

формування гіпотези, вибір методу дослідження, проведення дослідження, 

інтерпретація результатів, оприлюднення результатів.  

Лабораторні прилади й методи роботи з ними. Методика обробки 

результатів дослідження: запис результатів, побудова графіків, обчислення, 

прийоми боротьби з арифметичними помилками, обчислення помилок.  

Методика написання наукових рефератів. Вимоги до наукових статей. 

Вимоги щодо захисту реферату та результату дослідження. 

Практична частина. Визначення завдання проекту та форми організації 

роботи. Консультації зі спеціалістами в різних галузях науки та техніки. 

Виконання творчих проектів (макети (моделі) всюдиходів, космічних 

станцій, космічних кораблів тощо): підготовка, планування, збір інформації, 

аналіз, дослідження, подання й оцінка результатів. Демонстрація дослідів, 

виготовлених приладів, макетів і діючих моделей.  

Оформлення технічної документації. Захист проектів.  

Участь у роботі МАН, виставках, конкурсах, змаганнях, конференціях. 
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14. Екскурсії, конкурси, виставки (12 год.) 

Практична частина. Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. 

Зустрічі з відомими в даній галузі людьми. Організація та проведення 

різноманітних масових заходів. 

 

15. Підсумок (4 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати та розуміти: 

- основні правила безпеки, вимоги до організації робочого місця; 

- оформлення й правила виконання технічних графічних зображень за 

допомогою креслярських інструментів; 

- етапи проектування; 

- технічне макетування та конструювання, основні поняття 

технологічного процесу; 

- правила роботи з технічною літературою, основи роботи з  

комп’ютерними програмами й Інтернетом; 

- будову одноступеневої ракети з МРД; 

- основні міжнародні програми освоєння космосу; 

- основні поняття технічної естетики та дизайну; 

- будову Сонячної системи; 

- основні конструкційні матеріали; 

- основні поняття космонавтики й аеродинаміки; 

- економічні основи космонавтики; 

- правила визначення центру тиску та центру маси моделі ракети; 

- будову й призначення космічних станцій, міжнародні космічні 

програми; 

- кваліфікаційні характеристики професій аерокосмічного профілю; 

- конструкцію та загальну будову ракетоносіїв і космічних кораблів 

багаторазового використання; 

- стартові ракетно-космічні комплекси; 

- основи механіки космічних польотів; 

- будову основних ракетних двигунів; 

- склад і структуру стартових комплексів; 

- вимоги до наукових робіт. 

 

Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- правильно організувати робоче місце, дотримуватись правил безпеки; 

- читати та виконувати кресленики й ескізи; 

- розподіляти час і матеріали; 

- наносити лакофарбове покриття; 

- виготовляти самостійно макети та моделі космічної техніки; 

- працювати з сучасними комп’ютерними програмами й Інтернетом; 
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- визначати візуально конструкційні матеріали; 

- візуально спостерігати зоряне небо із застосуванням оптичних 

приладів; 

- здійснювати творчий аналіз об’єктів праці; 

- конструювати за графічним зображенням, словесним або письмовим 

описом; 

- володіти основами науково-дослідницької роботи, розробляти та 

захищати творчі проекти. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- самостійного виготовлення макетів та моделей космічної техніки з 

різноманітних матеріалів; 

- проектування моделей власних конструкцій; 

- запуску моделей; 

- проведення експериментів; 

- проведення стендових випробувань; 

- візуальних спостережень планет, супутників, зоряного неба; 

- розробки та захисту творчих проектів. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ Основне обладнання 
Кількіст

ь, шт. 

Верстати 

1. Сушильна шафа 1   

2. Дошка креслярська 2   

3. 
Шафа для матеріалів, інструментів і зберігання моделей 

ракет 
1   

4. Стіл робочий (з розрахунку одне робоче місце на гуртківця) 1   

5. Токарний верстат по металу типу ТВ-16 1   

6. Верстат столярний малогабаритний 1   

7. Свердлильний верстат типу НС-12 1   

8. Слюсарний верстат 1   

9. Фрезерний верстат 1   

10. Циркулярна пилка 1   

11. Згинальний верстат 1   

12. Токарний малогабаритний верстат по дереву 1   

13. Електроточило 1   

14. Електролобзик 1   

15. Компресор 1   

16. Фарборозпилювач 1   

17. Ручний дриль 1   

18. Слюсарні лещата різні 3   

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя 
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1. Секундомір   

2. Терези з різновагами 1   

3. Гільйотина 1   

4. Вивірна плитка 1   

5. Ножиці по металу 1   

6. Лобзики (з пилками) 15   

7. Ножівки по дереву (різні) 2   

8. Ножівка по металу 2   

9. Ножиці (різні) 30   

10. Ніж (складаний, скальпель, НМ-1) 15   

11. Шило 15   

12. Рубанки (різні) 5   

13. Транспортир 3   

14. Циркуль (учнівський) 5   

15. Зубило 1   

16. Готовальня 1-2   

17. Пінцет 3   

18. Круглогубці 5   

19. Свердла по металу  від 1 до 10 м  20   

20. Штангенциркуль 2   

21. Лещата ручні, малогабаритні 5   

22. Кругоріз  1   

23. Молоток (50-100 г) 5   

24. Плоскогубці 5   

25. Гострозубці 5   

26. Надфілі (різні) 20   

27. Напилки (різні) 30   

28. Різець по металу 10   

29. Лінійка (500 мм дерев'яні, металеві)  20   

30. Набір різьбонарізних інструментів 1   

31. Вертілка 15   

32. Кутник 10   

33. Прищіпка білизняна 20   

34. Викрутка 5   

35. Електропаяльник 3   

36. Брусок для заточування 2   

37.  Олівці, гумки, копіювальний папір, пензлі 15   
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

На сьогоднішній день галузь робототехніки набула надзвичайно 

широкого розвитку. Роботів найрізноманітнішого призначення можна зустріти 

на виробництві, у побуті, у військовій промисловості, у медицині та інших 

галузях. Тому для створення та обслуговування таких роботів потрібні 

висококваліфіковані інженерні кадри. 

Arduino – це апаратна обчислювальна платформа для аматорського 

конструювання, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з 

елементами вводу/виводу яка може використовуватися для створення 

автономних інтерактивних об'єктів. 

Навчальна програма реалізується в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях 

робототехніки науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти та 

спрямована на вихованців 11 - 14 років.  

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості засобами робототехніки. 

Завдання навчальної програми полягають у формуванні таких 

компетентностей:  

пізнавальної, яка передбачає оволодіння поняттями, знаннями з основ 

електротехніки, програмування, проектування та конструювання з 

використанням платформи Arduino; засвоєння технічних та технологічних 

знань та уявлень про особливості робототехніки на платформи Arduino; 

практичної, яка орієнтована на формування техніко-технологічних вмінь 

і навичок, проектування, конструювання та програмування робототехнічних 

пристроїв на платформі Arduino;  

творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності з 

створення робототехнічних пристроїв, розв’язання творчих завдань, здатності 

проявляти творчу ініціативу; формування вміння самостійно використовувати 

інформаційні технології; розвиток конструкторських, винахідницьких, творчих 

здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, 
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формування стійкого інтересу до науково-технічної творчості, потреби у 

творчій самореалізації; 

соціальної, яка передбачає розвиток трудової культури, досягнення 

високого рівня освіченості і вихованості; емоційний та інтелектуальний 

розвиток; формування кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, 

працелюбство, самостійність), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння 

працювати у колективі; формування громадської поведінки, патріотизму, 

любові до України. 

В основу програми покладені принципи: від простого до складного, 

науковості, доступності; єдності навчання й виховання. Послідовне викладення 

матеріалу забезпечує змістовне розуміння процесів роботизації та дозволяє 

засвоїти всі етапи на шляху створення робота.  

Програма передбачає 1 рік навчання на основному рівні, на опрацювання 

навчального матеріалу відводиться 216 год. (6 год./тиждень). 

Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять. 

Теми подано в порядку зростання складності матеріалу. Під час практичних 

занять передбачається виконання конкретного, однакового для всіх завдання.  

Формою контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові 

заняття, захист творчої роботи, участь у змаганнях та конкурсах. 

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та спеціальних 

знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з учнями різного 

рівня підготовки. 

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 

здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 

професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 

роботи проводиться індивідуальна робота з учнями при підготовці до змагань, 

виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та 

індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, 

віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців.  

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 

програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 

програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 

завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Розділ, тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

Вступ 2 – 2 

Розділ 1. Платформа Arduino 10 18 28 

1.1. Основні компоненти Arduino 2 1 3 

1.2. Основи електроніки 2 2 4 

1.3. Керування світлодіодом 1 6 7 

1.4. Конденсатори 1 1 2 
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1.5. Широтно-імпульсна модуляція (ШІМ) 2 6 8 

1.6. Транзистор 2 2 4 

Розділ 2. Шлях до автоматизації  17 21 38 

2.1. Автоматика 1 1 2 

2.2. Електронні пристрої 4 4 8 

2.3. Фоторезистор 1 1 2 

2.4. RGB-світлодіод 1 1 2 

2.5. П’єзоелектричний випромінювач 

(buzzer) 
1 1 2 

2.6. Електронні пристрої і людина 4 4 8 

2.7. Інфрачервоний сенсор відстані 

TCRT5000 
1 1 2 

2.8. Ультразвуковий сонар HC-SR04 1 1 2 

2.9. Цифровий датчик температури та 

вологості DHT11 
1 1 2 

2.10. OLED-дисплей 2 6 8 

Розділ 3. Двигуни 4 8 12 

3.1. Двигун постійного струму 2 4 6 

3.2. Серводвигун 2 4 6 

Розділ 4. Макетування та паяння 2 26 28 

4.1. Макетування 1 3 4 

4.2. Технологія паяння  1 23 24 

Розділ 5. Автономні Arduino-роботи 8 98 106 

5.1. Конструювання робо-машини 

LineTracker 
2 28 30 

5.2. Конструювання робо-машини, що 

оминає перешкоди 
2 28 30 

5.3. Проектна діяльність  2 22 24 

5.4. Змагання роботів 2 20 22 

Підсумок  2 – 2 

Разом: 45 171 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ (2 год.)  

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 

безпеки.  

Історія розвитку робототехніки.  
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Розділ 1. Платформа Arduino (28 год.) 

1.1. Основні компоненти Arduino (3 год.) 

Теоретична частина. Різновиди плат Arduino: Arduino UNO, Arduino 

MEGA, Arduino NANO. Поняття «мікроконтролер» та «мікропроцесор». 

Характеристики та будова плати Arduino UNO. 

Середовище розробки програм Arduino IDE. Поняття «скетч». Функції 

«setup()» та «loop()», їх призначення. 

Практична частина. Підключення до комп’ютера плати Arduino UNO, 

робота з функціями «setup()» та «loop()». 

 

1.2. Основи електроніки (4 год.) 
Теоретична частина. Поняття електричного струму, опору, напруги, 

електричного коло. Закон Ома. Прилади для вимірювання сили електричного 

струму, опору, напруги; одиниці виміру. Поняття електрогенератора. Елементи 

живлення. 

Провідники, діелектрики і напівпровідники. Радіоелементи: резистор, 

реостат (потенціометр), лампочка, світлодіод, конденсатор, транзистор тощо. 

Графічне позначення радіоелементів на схемах. Макетна плата. 

Практична частина. Складання схеми електрогенератора з двигуна і 

лампочки («Електростанція з моторчика»), вимірювання напруги.  

Підключення лампочки до батарейки через реостат (потенціометр) та 

вимірювання напруги на контактах лампочки. Вправи на перевірку закону Ома 

при різному навантаженні ланцюга: вимірювання опору, напруги і сили струму.  

1.3. Керування світлодіодом (7 год.) 

Теоретична частина. Поняття змінної. Типи змінних у середовищі 

Arduino IDE: int, bool, float, char тощо. Цифрові виходи на платі Arduino UNO. 

Функції pinMode(), digitalWrite() та delay(). Керування блиманням світлодіода. 

Розрахунок номіналу резистора для схеми зі світлодіодом. 

Практична частина. Складання найпростішої схеми з світлодіодом на 

макетній платі. Визначення номіналу резистора для схеми зі світлодіодом. 

Написання програм керування для блимання одного світлодіода («Blink») 

та для блимання трьох світлодіодів («Світлофор»). 

1.4. Конденсатори (2 год.) 

Теоретична частина. Накопичення електричного заряду. Конденсатор. 

Акумулятор. Одиниця вимірювання ємності (Фарад).  

Послідовне і паралельне з'єднання конденсаторів. 

Практична частина. Складання електричного кола з батареї, світлодіода 

та конденсаторів різної ємності. Проведення дослідів на тривалість роботи 

світлодіода в залежності від ємності конденсатора.  

1.5. Широтно-імпульсна модуляція (ШІМ) (8 год.) 

Теоретична частина. Поняття: широтно-імпульсна модуляції (ШІМ), 

скважність. Аналогові виходи на платі Arduino UNO. 

Принцип роботи потенціометра. Кнопка. Прийоми керування 

світлодіодом за допомогою кнопки. Поняття брязкоту контактів. 

Функції analogWrite() та analogRead(). 
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Монітор порту середовища Arduino IDE. Функція Serial.print(). 

Практична частина. Написання програм керування яскравістю 

світлодіода: через ШІМ-виводи плати Arduino; за допомогою потенціометра. 

Спостереження через монітор порту за зміною показань з потенціометра.  

1.6. Транзистор (4 год.) 

Теоретична частина. Напівпровідникові матеріали та їх властивості. 

Електропровідність р-n типу. Поняття про р-n перехід. Принцип роботи та 

вольт-амперна характеристика діода. Маркування, основні параметри та 

застосування напівпровідникових діодів.  

Транзистор: схематична будова, принцип дії, графічне позначення, схема 

вмикання.  

Типи транзисторів. Біполярні транзистори р-n-р та n-р-n типів: колектор, 

база, емітер. Польовий транзистор: сток, витік і затвор.  

Практична частина. Вправи на засвоєння принципу дії транзистора за 

допомогою схем зі світлодіодом. Складання пристроїв: «Світильник з 

регулюванням яскравості», «Світильник з сенсорним вимикачем». 

 

Розділ 2. Шлях до автоматизації (38 год.)  

2.1. Автоматика (2 год.) 

Теоретична частина. Поняття автоматики. Засоби автоматики: сенсори, 

керуючі пристрої (контролери, драйвери), виконавчі механізми. Застосування 

засобів автоматики. 

Практична частина. Складання пристрою з використанням засобів 

автоматики («Кухонний таймер»). 

2.2. Електронні пристрої (8 год.) 

Теоретична частина. Електронний пристрій: дизайн, електронні 

компоненти, друкована плата. Провідники та діелектрики. Активні і пасивні 

електронні компоненти. Поняття мікросхеми. Види та типи мікросхем. 

Цифрова та аналогова електроніка. Аналого-цифрові та цифро-аналогові 

перетворювачі. Тригер ТМ2. 

Практична частина. Складання пристроїв з використанням макетної 

плати і провідників («Мигалка», «Індикатор прихованої проводки» тощо). 

Складання перемикача на основі тригера ТМ2. 

2.3. Фоторезистор (2 год.) 

Теоретична частина. Явище зміни опору провідника в залежності від 

освітлення. Конструктивні особливості та використання фоторезисторів.  

Умовний оператор (оператор розгалуження) if…else. Логічні оператори 

AND, OR, XOR. Операції порівняння <, >, <=, >=, ==, !=. 

Практична частина. Складання на макетній платі електричного кола з 

фоторезистором. Написання програм: для приймання та обробки сигналу від 

фоторезистора; вимірювання рівня освітленості у приміщенні; для 

вмикання/вимикання світлодіода при певному рівні освітлюваності.  
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2.4. RGB-світлодіод (2 год.) 

Теоретична частина. Світло та його природа. Розкладання світла. Зір та 

сприйняття кольору. Колірні моделі RGB та CMYK. RGB-світлодіод: типи, 

будова, принцип дії, підключення до плати Arduino UNO. 

Цикли у програмуванні. Цикли for, do ... while, while ... do.  

Практична частина. Написання програм керування кольором RGB-

світлодіода: з використанням циклів for, do ... while, while ... do; за допомогою 

кнопок. 

2.5. П’єзоелектричний випромінювач (buzzer) (2 год.) 

Теоретична частина. П'єзоелектричний ефект. П'єзоелектрики. Прямий 

та зворотний п'єзоефект. Застосування п'єзоефекту у повсякденному житті. 

Підключення п'єзовипромінювача до плати Arduino UNO. 

Функції tone() noTone() для відтворення звуку. 

Практична частина. Складання на макетній платі електричного кола з 

п'єзовипромінювачем. Написання програми для генерації сигналів різної 

тональності та тривалості. Генерування мелодії через п’єзоелемент. Складання 

електричного кола та написання програми для відтворення певної 

послідовності звукових сигналів в залежності від того, яка кнопка натиснута 

(«Піаніно»). 

2.6. Електронні пристрої і людина (8 год.) 

Теоретична частина. Дизайн взаємодії електронних пристроїв з 

людиною: елементи управління, прилади індикації, системи дистанційного 

керування. 

Елементи управління: кнопка, вимикач, перемикач, сенсор, геркон, пульт, 

джойстик, педаль, кермо тощо.  

Прилади індикації: лампочка, світлодіод, 7-сегментний індикатор, табло, 

дисплей, лазер, голограма.  

Звукові пристрої управління і індикації: гучномовець, навушник, 

мікрофон, п'єзовипромінювач (buzzer). 

Практична частина. Розроблення та креслення електричних схем для 

індикації та сигналізації. Складання електричного кола з приладами індикації та 

сигналізації. Складання пристрою «Сирена». 

2.7. Інфрачервоний сенсор відстані TCRT5000 (2 год.) 

Теоретична частина. Хвильова природа світла. Видимий та невидимий 

діапазони світла. Ультрафіолетовий та інфрачервоний діапазони.  

Інфрачервоне випромінювання у природі та техніці. Застосування 

інфрачервоного випромінювання. 

Будова та принцип дії інфрачервоного сенсора, підключення до плати 

Arduino UNO. Бібліотека основних функцій для роботи з інфрачервоним 

сенсором. 

Практична частина. Складання електричного кола з інфрачервоним 

сенсором та підключення до Arduino UNO. Спостереження за результатами 

спрацьовування інфрачервоного сенсора на різні діапазони світла (за 

допомогою монітору порту). Написання програми: включення сигналізації 
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(п'єзовипромінювача) при спрацюванні інфрачервоного сенсора на чорний 

колір. 

2.8. Ультразвуковий сонар HC-SR04 (2 год.) 

Теоретична частина. Звук. Хвильова природа звуку. Довжина, частота, 

амплітуда звукових хвиль. Чутний та нечутний діапазони звуку. Інфразвук та 

ультразвук. Швидкість звуку. Звукові хвилі у різних середовищах.  

Ультразвук у природі, в техніці та повсякденному житті. Принцип роботи 

ультразвукового сенсора відстані (сонара). 

Підключення сонара до плати Arduino UNO. Бібліотека основних функцій 

для роботи з сонаром. 

Практична частина. Складання електричного кола з ультразвуковим 

сонаром. Написання тестової програми, яка виводить інформацію з сонара у 

монітор порту. Розроблення програми, яка вмикає лампочку у випадку коли 

перешкода знаходиться ближче певної відстані. Розроблення модифікації 

програми для випадку, коли відстань задається за допомогою потенціометра. 

2.9. Цифровий датчик температури та вологості DHT11 (2 год.) 

Теоретична частин. Температура. Температурні шкали. Поняття 

вологості. Визначення вологості. Абсолютна та відносна вологість. Природні 

явища туман та роса. Визначення точки роси.  

Прилади для вимірювання температури та вологості, їх призначення та 

принцип роботи.  

Правила підключення датчика температури та вологості до плати Arduino 

UNO, зчитування даних. Бібліотека функцій для роботи з датчиком.  

Практична частина. Складання електричного кола з датчиком DHT11 на 

макетній платі, підключення до плати Arduino UNO. Написання тестових 

програм. що виводять у монітор порту поточні значення температури та 

вологості. Написання програми, яка обробляє отримані від датчика дані та 

виводить у монітор порту інформацію.  

2.10. OLED-дисплей (8 год.) 

Теоретична частина. Пристрої візуалізації графічної інформації: дисплеї, 

принтери, плоттери. Типи дисплеїв. Призначення шини передачі даних I2C.  

Підключення дисплею до плати Arduino UNO. Бібліотека функцій для 

виводу інформації. 

Практична частина. Робота над міні-проектом «Метеостанція»: 

складання на макетній платі електричного кола з датчиком температури та 

вологості, дисплеєм; написання програми для виводу на дисплей поточних 

даних температури та вологості. 

Робота над міні-проектом «Далекомір»: створення портативного сонару, 

що виводить на OLED-дисплей дані про відстань до об'єкту. Підключення 

зовнішнього джерела живлення. 
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Розділ 3. Двигуни (12 год.) 

3.1. Двигун постійного струму (6 год.) 
Теоретична частина. Поняття електромагнетизму. Принцип роботи 

електричного двигуна. Складові частини електричного двигуна. Колекторні та 

безколекторні двигуни.  

Призначення та будова драйвера електричного двигуна.  

Практична частина. Складання електричного кола з резисторів та 

транзисторів для керування обертами двигуна. Програмування плавного 

керування обертами двигуна за допомогою циклів у сторону збільшення та 

зменшення. Написання програми для керування обертами та напрямком 

обертання 2-х двигунів. 

3.2. Серводвигун (6 год.) 
Теоретична частина. Серводвигун: будова, принцип роботи, 

призначення, області застосування. Типи серводвигунів.  

Основні функції бібліотеки Servo.h. 

Практична частина. Підключення серводвигуна до плати Arduino UNO.  

Використання функцій бібліотеки Servo.h для роботи з сервоприводом. 

Керування кутом повороту серводвигуна за допомогою потенціометра. 

Написання програми з застосуванням циклів для плавного керування кутом 

серводвигуна. 

 

Розділ 4. Макетування та паяння (28 год.) 

4.1. Макетування (4 год.) 

Теоретична частина. Основи креслення: види ліній, позначення. 

Програми 2D/3D моделювання. Формати збереження креслень. Поняття макету. 

3D-принтер: види, принцип роботи, будова, призначення, область 

застосування. Основи 3D друку. Операції створення та редагування 

тривимірних об'єктів.  

Технологія виготовлення макетів для вирізання на лазерному різаку. 

Правила техніки безпеки при роботі на лазерному різаку.  

Практична частина. Вправи з оволодіння прийомами 2D/3D 

моделювання: створення/збереження нового файлу, вивчення найпростіших 

«примітивів» та операцій, створення креслень. Створення та збереження файлу 

макету в заданому форматі, передача файлу макету на контролер лазерного 

різака та запуск процесу різання.  

Створення файлу 3D-моделі, слайдування, друк.  

4.2. Технологія паяння (24 год.) 

Теоретична частина. Інструменти та матеріали, необхідні для паяння. 

Паяльна станція, її будова та характеристики. Припої та флюси, що 

застосовуються під час монтажу радіоелементів. Підготовка деталей до паяння. 

Технологія паяння. Техніка безпеки при роботі з паяльною станцією. Проект 

«LED-куб 4x4x4» 

Практична частина. Підготовка робочого місця, інструментів та 

матеріалів для паяння. Вправи на оволодіння навичками паяння: виконання 

паяного з'єднання, монтаж/демонтаж радіодеталей. 
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Створення LED-куб 4х4х4 з набору. 

 

Розділ 5. Автономні Arduino-роботи (106 год.) 

5.1. Конструювання робо-машини LineTracker (30 год.) 
Теоретична частина. Будова та принцип роботи робо-машини 

LineTracker.  

Практична частина. Проектування та конструювання робо-машини 

LineTracker. Написання програми керування обертами двох моторів за 

допомогою драйвера двигуна. Вирізання на лазерному різаку деталей корпуса 

робота. Встановлення моторів в корпус робо-машини. Додавання до 

конструкції інфрачервоного датчика для реагування на чорну лінію. 

Встановлення автономного джерела живлення. Складання програми для 

реалізації логіки руху робота. Підготовка робота до участі у змаганнях. 

5.2. Конструювання робо-машини, що оминає перешкоди (30 год.) 
Теоретична частина. Будова та принцип дії робо-машини, що оминає 

перешкоди. 

Практична частина. Проектування та конструювання робо-машини. 

Модифікація конструкції робота LineTracker. Додавання ультразвукового 

сонара для вимірювання відстані до об'єктів. Складання програми для реалізації 

логіки руху робота. Підготовка робота до участі у змаганнях. 

5.3. Проектна діяльність (24 год.) 

Теоретична частина. Постановка проблеми. Визначення завдання для 

виконання проекту. Робота з інформаційними джерелами. Створення банку 

ідей.  

Практична частина. Відвідування виставок, фестивалів робототехніки. 

Аналіз та систематизація інформації. Проектування та конструювання роботів 

за власним проектом. Презентація та захист творчого проекту.  

5.4. Змагання роботів (22 год.) 

Теоретична частина. Платформи та фестивалі для проведення змагань та 

демонстрації роботів. 

Практична частина. Робота з інформаційними джерелами: пошук 

платформ та фестивалів для проведення змагань та демонстрації роботів. 

Підготовка роботів до участі у змаганнях. 

 

Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- основи електроніки; 

- графічне позначення радіоелементів на схемах; 

- одиниці виміру струму, опору, напруги тощо; 

- різновиди плат Arduino; 

- фізичні явища, що лежать в основі вивчених технічних приладів; 
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- основні компоненти плати Arduino UNO;  

- засоби автоматики: давачі та сенсори, керуючі пристрої (контролери, 

драйвери), виконавчі механізми; 

- середовище розробки програм Arduino IDE: функції, типи змінних, 

умовні та логічні оператори, операції порівняння, цикли тощо; 

- основи креслення; 

- інструменти та матеріали, необхідні для паяння; 

- технологію виготовлення макетів для вирізання на лазерному різаку; 

- будову та принцип роботи робо-машини LineTracker;  

- правила техніки безпеки при роботі в гуртку. 

 

Вихованці мають уміти і застосовувати: 

- підключати давачі та сенсори, керуючі пристрої (контролери, 

драйвери), виконавчі механізми до плати Arduino UNO; 

- створювати програми в середовищі ArduinoIDE; 

- розробляти та малювати електроні схеми; 

- складати на макетній платі електричне коло; 

- прилади для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги; 

- працювати з джерелами інформації; 

- вирішувати технічні завдання в процесі конструювання та 

програмування роботів; 

- працювати з паяльною станцією та виконувати паяні з'єднання; 

- створювати діючі моделі роботів на основі Arduino UNO; 

- шукати та виправляти помилки в написаних програмах; 

- презентувати технічні можливості створених роботів. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- складання на макетній платі електричного кола; 

- проектування та програмування роботів; 

- написання та редагування програм в середовищі Arduino IDE; 

- програмування та налагодження роботи створеної для робота  

програми; 

- роботи з сенсорами, керуючими пристроями (контролери, драйвери), 

виконавчими механізмами; 

- пошуку та обробки інформації; 

- участі у змаганнях; 

- роботи над власним проектом. 

 

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ Назва 
Кількість 

(шт) 

Технічні й програмні засоби 

1 Комп’ютерний клас (група до 15 осіб, робочих станцій від 6)  

2 Операційна система Windows, Linux, Mac  
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3. Інтернет-браузер для перегляду Web-сторінок.  

4. Встановлене середовище програмування Arduino IDE  

Обладнання для проведення практичних робіт (на 1 робоче місце) 

1. Плата Arduino UNO із кабелем USB 1 

2. Макетна плата  1 

3. Провідники Dupont 
за 

потребою 

4. Світлодіоди  70 

5. RGB-світлодіоди 1 

6. Резистори  5 

7. Потенціометр  1 

8. Кнопка 5 

9. Фоторезистори  1 

10. П’єзоелементи  1 

11. OLED-дисплей  1 

12. Датчик температури та вологості  1 

13. Двигун  2 

14. Драйвер двигуна  1 

15. Серводвигун  1 

16. Інфрачервоний сенсор відстані  3 

17. Ультразвуковий сенсор відстані 1 

18. 
Набір для занять електроніки (транзистори, діоди, 

мікросхеми) 
1 

19. Набір для створення LED-кубу 4х4х4 1 
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(Загальна редакція Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

«РАДІОЕЛЕКТРОННЕ КОНСТРУЮВАННЯ» 

Початковий, основний і вищий рівні, 4 роки навчання 

 
(«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 

лист МОН від 07.10.2019 № 1/11-8872) 

 

Автори: Г. С. Калита, В. О. Стеценко, Л. Е. Сук 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Радіоелектроніка сьогодні являє собою галузь науки і техніки, що 

бурхливо розвивається. Вона вивчає фізичні основи і практичне застосування 

електронних приладів.  

Актуальність навчальної програми полягає в тому, що в умовах 

безперервного розширення сфери використання радіоелектронної апаратури не 

тільки в промисловому виробництві, а й в інших областях діяльності людини 

(економіці, медицині, транспорті, радіозв'язку, космічній техніці, системах 

дистанційного керування, радіонавігації, автоматиці, обчислювальній техніці, 

радіолокації, військовій техніці, в побутовій техніці тощо) є необхідність 

підвищувати освіченість кожної сучасної людини та її вміння орієнтуватись у 

потоці різноманітної інформації, в світі техніки.  

Навчаючись у гуртку радіоелектронного конструювання, діти проходять 

еволюцію (становлення) від теоретичного пізнання та створення стандартних 

радіоелектронних пристроїв до здатності самостійного створення 

радіоелектронних приборів. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу програми покладено 

«Навчальну програму з радіоелектронного конструювання», яка опублікована в 

збірнику «Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного 

напряму / за ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 2». 

Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих 

об’єднаннях, клубах радіоелектронного конструювання закладів позашкільної 

освіти науково-технічного напряму предметно-технічного профілю та 

спрямована на вихованців віком від 12 до 18 років. 

Метою програми є формування ключових компетентностей особистості 

засобами радіоелектронного конструювання. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

пізнавальної, яка передбачає ознайомлення зі світом техніки, зокрема, з 

галуззю радіоелектроніки, її досягненнями та перспективами подальшого 
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розвитку; ознайомлення з технічними характеристиками та призначенням 

електронних компонентів, радіоелектронних приладів, оволодіння вмінням 

читати електронні схеми, поняттями радіоелектронного конструювання; 

поглиблення знань з навчальних предметів, що вивчаються в закладах загальної 

середньої освіти: фізика, хімія, математика трудове навчання, креслення; 

практичної, яка орієнтована на формування умінь і навичок роботи з 

радіотехнічними матеріалами та інструментами, техніко-технологічних вмінь і 

навичок радіоелектронного конструювання; формування навичок самостійної 

розробки, макетування, конструювання, монтажу і налаштування 

радіоелектронних схем, приладів та пристроїв, широкого використання 

елементної бази; оформлення технічної документації; 

творчої, яка передбачає набуття досвіду власної творчої діяльності з 

радіоелектронного конструювання; розв’язання творчих завдань, здатності 

проявляти творчу ініціативу; формування вмінь самостійного виготовлення 

технічних об’єктів; розвиток конструкторських, винахідницьких, 

дослідницьких, творчих здібностей; гармонійний розвиток особистості, 

розвиток творчої активності, системного, просторового і логічного мислення, 

просторової уяви, фантазії, здатності вирішувати творчі завдання; формування 

стійкого інтересу до радіоелектроного конструювання; 

соціальної, яка орієнтована на формування технічно й технологічно 

освіченої особистості; кращих особистісних рис: працелюбності, 

відповідальності, самостійності, наполегливості, дбайливого ставлення до 

навколишнього середовища; досягнення високого рівня освіченості і 

вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування 

ціннісного ставлення до себе та інших. 

Навчальна програма передбачає чотири роки навчання у групах 

початкового, основного та вищого рівнів: 

початковий рівень (1 рік навчання) – 144 год. (4 год./тиждень); 

основний рівень (2 роки навчання): 1-й рік – 144 год. (4 год./тиждень), 

                                                            2-й рік – 216 год. (6 год./тиждень); 

вищий рівень (1 рік навчання) – 288 год. (8 год./тиждень). 

Навчання на початковому рівні не потребує спеціальної підготовки та 

знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями 

різного рівня підготовленості.  

Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання. 

Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу. 

У процесі теоретичного навчання вихованці вивчають принципи роботи 

радіоелектронних приладів, ознайомлюються з призначенням, будовою 

радіоелементів і схем; технологічними основами розробки, монтажу та 

складання радіоелектронних пристроїв; засобами передачі, прийому та 

відображення інформації; історією та перспективами розвитку вітчизняної 

радіотехніки й електроніки. 

На практичних заняттях учні складають та тестують схеми, конструюють 

пристрої та прилади, роблять відповідні розрахунки, оволодівають навичками 
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роботи з персональним комп’ютером для креслення принципових електричних 

схем та розробки друкованих плат. 

Формами контролю за результативністю навчання є перевірка й 

оцінювання знань та умінь вихованців під час виконання ними практичних 

робіт, підсумкові заняття, участь у виставках і конкурсах технічної творчості, 

практичних конференціях.  

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 

здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 

професійному самовизначенні поряд із груповими, колективними формами 

роботи проводиться індивідуальна робота з учнями при підготовці до змагань, 

виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та 

індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, 

віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 

програми зміни (враховуючи стан матеріально-технічної бази закладу та інші 

умови), які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та 

кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і 

прогнозований результат освітньої діяльності. 
 

Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Історія розвитку радіотехніки 2 - 2 

2. Матеріали, інструменти та обладнання 1 5 6 

3. Монтаж 3 9 12 

4. Основи електротехніки 8 8 16 

5. Постійне магнітне поле 2 4 6 

6. Змінний електричний струм  6 8 14 

7. Напівпровідникові прилади 6 6 12 

8. Вимірювання в радіоелектроніці 5 7 12 

9. Джерела живлення 6 4 10 

10. Радіоелектронне конструювання 14 34 48 

11. Екскурсії, виставки - 2 2 

12. Підсумок 2 - 2 

Разом: 57 87 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 
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Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила поведінки в 

закладі та лабораторії. Правила техніки безпеки. Протипожежні заходи. 

 

2. Історія розвитку радіотехніки (2 год.) 

Теоретична частина. Історія радіоелектронного конструювання. Літопис 

світової та вітчизняної радіоелектроніки. Сучасні напрямки розвитку 

радіоелектроніки. 
 

2. Матеріали, інструменти та обладнання (6 год.) 

Теоретична частина. Фізико-технічні властивості матеріалів для 

радіоелектронного конструювання (провідників, діелектриків, напівпровідників 

тощо). Інструменти та обладнання для радіоелектронного конструювання, 

призначення та прийоми роботи з ними. Свердлильний верстат: призначення, 

прийоми роботи. 

Листові матеріали: розмітка, способи розрізування, особливості 

свердління, виконання вирізів, з’єднання. Макетна плата. 

Поняття креслення. Креслярське приладдя. 

Правила техніки безпеки при роботі з інструментами та з обладнанням. 

Практична частина. Вправи на набуття навичок роботи з листовими 

матеріалами: розмітка, розрізування, свердління, виконання вирізів, з’єднання. 

Відпрацювання прийомів обробки матеріалу. Різання металів. Свердління 

отворів і нарізування різьби. 
 

3. Монтаж (12 год.)  

Теоретична частина. Види монтажних робіт. Макетна плата. 

Паяння як один із способів з’єднання. Паяльне обладнання: призначення, 

припої, флюси, правила пайки, оптимальна температура, підготовка до 

використання, прийоми роботи, техніка безпеки. 

Прийоми роботи з дротами: зняття ізоляції, зачистка, залудження, 

з’єднання, об’єднання в джгути. 

Практична частина. Вправи на набуття навичок паяння: зачистка, 

залудження, вигинання виводів, демонтаж/монтаж електронних компонентів.  
 

4. Основи електротехніки (16 год.) 

Теоретична частина. Поняття про закон Ома та правила Кірхгофа. 

Поняття: електричний струм, електричний опір, джерело електричної енергії, 

навантаження, електронна схема, електричне коло. Електроні схеми та умовні 

позначення. Одиниці виміру.  

Резистори: класифікація, основні параметри, кольорове маркування. 

Схеми з’єднання резисторів: послідовне, паралельне та змішане. 

Електричний струм: види (постійний, змінний, пульсуючий, імпульсний), 

одиниці виміру, вимірювання. 

Практична частина. Вправи на визначення номіналу резистора за 

написом, маркуванням. Перевірка номіналів резисторів за допомогою приладів. 

Складання простих електричних кіл на макетній платі.  
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5. Постійне магнітне поле (6 год.) 

Теоретична частина. Поняття про магнітне поле, постійні магніти, 

полюси, силові лінії. Електромагнетизм. Поділ речовин на діа-, пара- та 

феромагнетики, їх використання в радіоелектроніці. Геркони. Електромагнітні 

реле: призначення, основні параметри, використання. 

Практична частина. Складання електричного кола з використанням 

постійного магніту, геркона та електромагнітного реле. Виготовлення 

електричного дзвоника за зразком. 
 

6. Змінний електричний струм (14 год.) 

Теоретична частина. Поняття про змінний електричний струм. Основні 

параметри змінного електричного струму: напруга, сила струму, частота.  

Конденсатори та котушки індуктивності в колах змінного струму: 

гучномовці, телефони, мікрофони, мікродвигуни. Трансформатор, як основний 

елемент в схемах живлення приладів. 

Практична частина. Вправи на тестування технічних характеристик: 

конденсаторів, котушок індуктивності, трансформатора. Складання 

електричного кола з мікродвигуном.  

 

7. Напівпровідникові прилади (12 год.) 

Теоретична частина. Діоди: призначення, конструкція, види, 

маркування, застосування, параметри.  

Транзистори: основні схеми включення, позначення. 

Світлодіоди: принцип дії, основні параметри, види, призначення, 
позначення. 

Напівпровідникові фотоелементи: принцип дії, параметри, застосування. 

Практична частина. Тестування напівпровідникових діодів: визначення 

полярності, якості. Складання електричного кола з світлодіодом, вибір 

оптимального режиму. Складання електричного кола з транзистором, 

тестування. 
 

8. Вимірювання в радіоелектроніці (12 год.) 

Теоретична частина. Цифрові і аналогові вимірювальні прилади. 

Вимірювальні величини. Точність вимірювання. Чутливість і вхідний опір.  

Види вимірювальних приладів: амперметри, вольтметри, ватметри, 

варметри, фазометри, омметри, мегометри, частотоміри, фарадометри тощо. 

Мультиметр. 

Прилади для спостереження форми електричних сигналів та вимірювання 

параметрів сигналів – осцилографи. 

Практична частина. Демонстрування вимірювальних приладів. Вправи 

на набуття навичок вимірювання: напруги, силу струму, опору, ємності, 

індуктивності тощо. Робота з цифровими приладами – частотоміром, 

авометром, вимірювання ємності та індуктивності. 
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9. Джерела живлення (10 год.) 

Теоретична частина. Види джерел живлення: гальванічні елементи, 

електрохімічні батареї, акумулятори, термопари, сонячні батареї, електричні 

генератори тощо. 

Джерела живлення постійного струму і змінного струму. Первинні і 

вторинні джерела живлення. Джерело напруги. Джерело струму.  

Блоки живлення електронних приладів. Мостова схема випрямляча. 

Стабілізатори постійної напруги, схеми захисту. 

Практична частина. Демонстрування джерел живлення різних видів. 

Вивчення електронних схем блоків живлення електронних приладів. Вправи на 

набуття навичок підключення джерел живлення до електричного кола. 

Дослідження трансформаторів на придатність використання в блоках живлення. 

Визначення кількості витків на вольт, внутрішнього опору, потужності.  

Складання та дослідження мостової схеми випрямляча. Регулювання 

вихідної напруги за допомогою стабілізатора постійної напруги, схеми захисту. 
 

10. Радіоелектронне конструювання (48 год.) 

Теоретична частина. Друковані плати: базовий та установчий розмір, 

масштаб, відстань між елементами, контактна площадка, доріжка, інструменти 

та матеріали, перенесення розмітки, технологія травлення, свердління, 
залудження, установка елементів. Комп’ютерні програми для розробки 

печатних плат.  

Технологія виготовлення пристроїв на друкованих платах. Спеціальна та 

довідкова література. 

Практична частина. Виготовлення друкованої плати (світлового 

сигналізатора, блока живлення, фотореле, підсилювача звуку тощо): паперова 

розробка друкованої плати, підбирання інструментів та матеріалів, розмітка, 

травлення, свердління, залудження, підготовка та установка елементів. 

Формування виводів, монтаж пристрою. Оформлення пристроїв в корпусах, 

оформлення лицьової панелі, розташування вимикачів, індикаторів, 

регуляторів, кріплення. Презентація пристрою. 

 

11. Екскурсії, виставки (2 год.) 

Практична частина. Екскурсія на підприємство радіотехнічного 

профілю. Підготовка експонатів для виставки. Участь у виставці. 
 

12. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати та розуміти: 

- правила безпеки при роботі в лабораторії; 

- основні електричні величини; 

- поняття закону Ома та правил Кірхгофа; 
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- відомості про постійний та змінний електричний струм; 

- види радіотехнічних матеріалів; 

- принцип дії комбінованого електровимірювального приладу; 

- умовні позначення, основні характеристики, класифікацію 

напівпровідникових приладів; 

- види джерел живлення, їх призначення; 

- основи конструювання, монтажу і складання радіоелектронних 

пристроїв. 
 

Вихованці мають уміти та застосовувати: 

- користуватися спеціальною та довідковою літературою; 

- розробляти та виготовляти найпростіші друковані плати; 

- робити пайку та монтаж радіоелементів; 

- обробляти радіотехнічні матеріали; 

- користуватися слюсарними та монтажними інструментами; 

- вимірювати електричні величини в колах постійного та змінного 

електричного струму за допомогою комбінованого приладу. 
 

Вихованці мають набути досвід: 

- використання слюсарних та монтажних інструментів; 

- пайки та монтажу радіоелементів; 

- використання вимірювальної апаратури; 

- практичного радіоконструювання; 

- презентації пристрою; 

- участі у виставках. 
 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Основні закони електро- і радіотехніки 3 3 6 

3. Електро- і радіотехнічні матеріали 2 2 4 

4. Пасивні елементи РЕА 8 4 12 

5. Вимірювальні прилади  4 6 10 

6. Джерела живлення РЕА 6 12 18 

7. Електровакуумні прилади 2 - 2 

8. Напівпровідникові прилади 10 10 20 

9. Радіоелектронне конструювання 7 59 66 

10. Екскурсії, виставки - 2 2 

11. Підсумок 2 - 2 

Разом: 46 98 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила поведінки в 

закладі та лабораторії. Правила техніки безпеки. Протипожежні заходи. 
 

2. Основні закони електро- і радіотехніки (6 год.) 

Теоретична частина. Електризація тіл. Природа електричного струму. 

Постійний електричний струм. Опір провідників. Закон Ома для ділянки кола. 

Робота та потужність постійного електричного струму. Закони Кірхгофа. 

Розрахунок опору ділянки кола. Розрахунок потужності електричного струму. 

Магнітне поле. Електромагнітна індукція. Зв'язок між електричним 

струмом і магнітним полем. Магнітне поле провідника зі струмом. 

Змінний електричний струм. Основні параметри змінного струму (період, 

частота, амплітуда). Потужність змінного струму. Активний та індуктивний 

опір у колі змінного струму. 

Конденсатор у колі постійного й змінного струму. 

Практична частина. Вправи на вимірювання напруги і сили струму в 

колі. Вправи на розрахунок: опору ділянки кола, потужності електричного 

струму. 
 

3. Електро- і радіотехнічні матеріали (4 год.) 

Теоретична частина. Радіоелектронна апаратура (РЕА). Фізико-технічні 

властивості провідників, діелектриків, напівпровідників. Матеріали, які 

використовуються в радіоелектроніці, їхні властивості, застосування та способи 

обробки. Монтажний й обмотувальний дріт. 

Практична частина. Вправи на набуття навичок роботи з монтажними й 

обмотувальними дротами. Вправи на набуття навичок монтажу/демонтажу 

вузлів радіоелектронної апаратури. 
 

4. Пасивні елементи РЕА (12 год.) 

Теоретична частина. Групи пасивних елементів: резистори, 

конденсатори, котушки індуктивності (дроселі, трансформатори). 

Резистори: класифікація (постійні, змінні, спеціальні (нелінійні)), 

застосування, параметри, кольорове маркування, ряди номінальних значень 

опорів, кодовані позначення припустимих відхилень, умовні позначення на 

електричних схемах. Послідовне, паралельне і змішане з’єднання резисторів. 

Конденсатори: класифікація (постійні, змінні, підстроювальні, спеціальні 

(нелінійні)), застосування, параметри, кольорове маркування, ряди номінальних 

значень ємностей конденсаторів, умовні позначення на електричних схемах. 

Послідовне, паралельне і змішане з’єднання конденсаторів. 

Котушки індуктивності: різновиди (дроселі, трансформатори, 

автотрансформатори тощо), застосування, параметри, позначення на 
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електричних схемах, способи виготовлення. Вимикачі і перемикачі. 

Електромагнітні реле. Комутаційні пристрої та контактні з’єднання. Роз’ємні 

з’єднання. Акустичні прилади (мікрофон, головний телефон, динамічна 

голівка). 

Запобіжники. Джерела світла. Елементи індикації та сигналізації. 

Комп’ютерні програми для обчислення параметрів РЕА. 

Практична частина. Вправи на запам’ятовування кольорового 

маркування резисторів та конденсаторів. Дослідження радіоелементів: 

резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності при паралельному, 

послідовному та змішаному з’єднаннях.  

Вивчення характеристик електромагнітного реле. Розрахунок котушок 

індуктивності (використання комп’ютерних програм). 
 

5. Вимірювальні прилади (10 год.) 

Теоретична частина. Промислові електровимірювальні комбіновані 

прилади, призначення та використання. Тестери. Мультиметри. Вимірювачі R, 

C, L. Правила користування приладами для вимірювання. Електронно-

променевий осцилограф (ЕПО). Функціональна схема ЕПО. Правила 

користування ЕПО. 

Практична частина. Вправи на вдосконалення навичок користування 

комбінованими вимірювальними приладами (авометр, тестер, мультиметр 

тощо): вимірювання електричних величин (напруги, сили струму, опору) у 

колах постійного та змінного струмів. 

Дослідження електричних сигналів генераторів за допомогою 

осцилографа.  
 

6. Джерела живлення РЕА (18 год.) 

Теоретична частина. Види і призначення джерел струму і напруги. 

Основні характеристики та параметри елементів. Блоки живлення з 

регульованою вихідною напругою на транзисторах і мікросхемах. Акумулятори 

та гальванічні елементи. З’єднання елементів у батареї. 

Випрямлячі змінного струму: типи, схемотехнічні рішення 

(однопівперіодні, двопівперіодні), елементи, розрахунок, використання. 

Згладжувальні фільтри: характеристики, елементи. RC і LC фільтри. 

Електронні стабілізатори напруги, призначення та види. Принцип дії 

компенсаційного електронного стабілізатора напруги. Стабілізований блок 

живлення на інтегральних мікросхемах (ІМС): схема, принцип дії.  

Комп’ютерні програми для розрахунку випрямляча, силового 

трансформатора. 

Практична частина. Вправи на розрахунок випрямляча: 

однопівперіодного, двопівперіодного. Розрахунок і виготовлення силового 

трансформатора, випрямляча змінного струму, RC та LC фільтрів. 

Дослідження однопівперіодних, двопівперіодних випрямлячів. 

Дослідження роботи параметричного і компенсаційного стабілізаторів напруги. 
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Виготовлення блоку живлення з регульованою вихідною напругою (на 

транзисторах і мікросхемах типу КР142ЄН5, КР142ЄН8 тощо). 
 

7. Електровакуумні прилади (2 год.) 

Теоретична частина. Явище термоелектронної емісії. Струм емісії. 

Двохелектродна лампа (діод) та трьохелектродна лампа (тріод), їх конструкції, 

вольт-амперні характеристики, позначення на електричних схемах. 

Багатоелектродні лампи. Комбіновані лампи. Система умовних позначень 

електронних ламп. 
 

8. Напівпровідникові прилади (20 год.) 

Теоретична частина. Механізм електричної провідності 

напівпровідників. Електрофізичні явища у напівпровідниках, властивості 

напівпровідників. p-n перехід (електронно-дірковий перехід); вольт-амперна 

характеристика, застосування. 

Напівпровідникові діоди: принцип дії, будова, види (випрямляючі діоди, 

стабілітрони, стабістори, варикапи тощо), параметри, маркування, 

застосування, графічні позначення.  

Біполярні транзистори: принцип дії, будова, класифікація, маркування, 

статичні характеристики, параметри, частотні властивості, режими роботи, 

графічне позначення, застосування. Схеми включення біполярного транзистора 

в каскадах радіотехнічних пристроїв. 

Польові транзистори: принцип дії, будова, класифікація, маркування, 

графічне позначення, графічне позначення, застосування, схеми включення.  

Тиристори. Симетричні тиристори. 

Зміна опору напівпровідників при нагріванні. Терморезистори. 

Застосування терморезисторів. 

Зміна опору напівпровідників при зміні освітленості. Явище 

внутрішнього та зовнішнього фотоефекту. Фотоелементи та фоторезистори. 

Застосування фоторезисторів. 

Система позначень напівпровідникових приладів. 

Практична частина. Вивчення системи позначень напівпровідникових 

приладів. Вправи на вимірювання прямого та зворотного опорів діода; на 

перевірку транзисторів на придатність до роботи; дослідження біполярного 

транзистора в режимах підсилювання та перемикання; дослідження 

фоторезисторів, терморезисторів тощо. 

Складання електричного кола із застосуванням напівпровідникових 

приладів. 

 

9. Радіоелектронне конструювання (66 год.)  

Теоретична частина. Схеми радіотехнічних пристроїв: структурна, 

функціональна та принципова схеми. Види електричного монтажу, 

радіомонтажні роботи. Макетні і печатні плати. Паяння. Технології паяння.  

Комп'ютерні програми для побудови принципових електричних схем 

радіопристроїв. 
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Основи ергономіки, технічної естетики та дизайну. Технологія 

конструювання корпусів приладів: призначення, конструкція, креслення й 

ескізи, інструменти і матеріали, способи з’єднання деталей, оформлення. 

Блокове компонування пристроїв. Технічна документація.  

Етапи розробки технічного завдання. Правила безпеки під час роботи з 

інструментами і матеріалами. 

Практична частина. Виготовлення радіоелектронних пристроїв і 

конструкцій (за індивідуальним планом або за завданням керівника). Робота з 

інформаційними джерелами. Виконання графічних зображень структурних і 

функціональних схем радіоприладів. Побудова принципових електричних схем 

радіопристроїв (використання комп’ютерних програм). Розробка друкованих 

плат (використання комп’ютерних програм). Підготовка паяльника до роботи. 

Підготовка деталей до паяння. Виготовлення друкованої плати, монтаж 

радіоелементів, тестування приладу. Конструювання корпусів приладів: 

розробка креслень й ескізів, вибір матеріалів та інструментів для виготовлення 

корпусу, обробка деталей корпусу (пластику, металу тощо). Презентація і 

захист проекту. 
 

10. Екскурсії, виставки (2 год.) 

Практична частина. Екскурсія на підприємство радіотехнічного 

профілю. Підготовка експонатів для виставки. Участь у виставках. 
 

11. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- правила безпеки при роботі в лабораторії; 

- основні електричні величини; 

- закон Ома та його практичне застосування; 

- закони Кірхгофа, їх застосування при розрахунку електричного кола; 

- відомості про змінний електричний струм і його основні параметри; 

- типи та властивості радіотехнічних матеріалів; 

- основні пасивні елементи РЕА, їх класифікацію, типи, позначення; 

- особливості паралельного, послідовного та змішаного з’єднання 

резисторів і конденсаторів; 

- принцип дії комбінованого електровимірювального приладу; 

- принципи дії та типи електровакуумних приладів; 

- умовні позначення, будову, принципи роботи, основні характеристики, 

класифікацію та схеми включення, а також режими роботи напівпровідникових 

приладів; 

- типи та види джерел електричного струму, їх призначення; 

- теоретичні основи випрямлення змінного струму, типи випрямлячів, 

принципи їхньої роботи, а також електронних стабілізаторів напруги; 
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- типи й основи роботи згладжувальних RC і LC фільтрів; 

- основи конструювання, монтажу і складання радіоелектронних 

пристроїв. 
 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- читати найпростіші принципові схеми радіоелектронних приладів; 

- користуватися спеціальною та довідковою літературою; 

- розробляти та виготовляти найпростіші друковані плати; 

- якісно та правильно робити пайку та монтаж радіоелементів; 

- обробляти радіотехнічні матеріали; 

- користуватися слюсарними та монтажними інструментами; 

- вимірювати електричні величини в колах постійного та змінного 

електричного струму за допомогою комбінованого приладу; 

- виготовляти простий корпус для радіотехнічного пристрою (виробу). 
 

Вихованці мають набути досвід: 

- читання принципових схем радіоелектронних приладів; 

- користування довідковою літературою; 

- використання слюсарних та монтажних інструментів; 

- пайки та монтажу радіоелементів; 

- використання вимірювальної апаратури; 

- практичного радіоконструювання; 

- участі у виставках. 
 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Радіохвилі 4 6 10 

3. Радіоприймачі прямого підсилення 4 6 10 

4. Супергетеродинні радіоприймачі 4 6 10 

5. УКХ-приймачі 4 12 16 

6. Підсилювачі електричних сигналів 12 36 48 

7. Генерування електричних коливань 6 8 14 

8. Електронно-променевий осцилограф 4 2 6 

9. Магнітний звукозапис 8 2 10 

10. 
Пристрої первинного перетворення 

інформації 
5 13 18 

11. Радіоелектронне конструювання 4 58 62 

12. Екскурсії, виставки, конкурси - 8 8 

13. Підсумок 2 - 2 

Разом: 59 157 216 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила поведінки в 

закладі та лабораторії. Правила техніки безпеки. Заходи протипожежної 

безпеки. 
 

2. Радіохвилі (10 год.) 

Теоретична частина. Електромагнітні хвилі: властивості, частота, період, 

довжина хвилі, швидкість поширення. Природа поширення радіохвиль. 

Електричні коливання. Паралельний та послідовний коливальний контури. 

Резонанс. Відкритий коливальний контур. Довжина хвилі. Особливості 

поширення довгих, середніх, коротких та ультракоротких радіохвиль. 

Прийом і передавання радіохвиль. Антена: призначення, параметри, 

хвильовий канал. Основні типи антен: штирьова, феритова (магнітна), Г- і Т-

подібна, рамкова, напіввібраторна. Застосування антен. 

Будова радіопередавача та радіоприймача. 

Електроакустичні пристрої. Мікрофони. Головні телефони. Динамічні 

головки прямого випромінювання. Гучномовці. 

Смуговий і режекторний фільтри, їх призначення, застосування та 

характеристики. 

Практична частина. Вправи: на дослідження явища резонансу в колі 

змінного струму, на дослідження смугових і режекторних фільтрів. Розрахунок 

і складання електричного кола: RC-фільтру нижніх частот, LC-фільтру верхніх 

частот. 
 

3. Радіоприймачі прямого підсилення (10 год.) 

Теоретична частина. Принцип роботи і структурна схема радіоприймача 

прямого підсилення. Детекторний радіоприймач. Гетеродинний приймач. 

Переваги та недоліки приймача прямого підсилення. 

Практична частина. Виготовлення приймача прямого підсилення.  
 

4. Супергетеродинні радіоприймачі (10 год.) 

Теоретична частина. Принцип роботи супергетеродинного 

радіоприймача. Переваги супергетеродинного приймача перед приймачем 

прямого підсилення. Структурна схема супергетеродинного радіоприймача. 

Практична частина. Настроювання каскадів супергетеродинного 

приймача. 
 

5. УКХ-приймачі (16 год.) 

Теоретична частина. Принцип роботи УКХ-радіоприймачів. Параметри 

антенних систем у діапазоні УКХ. Структурна схема та схемно-конструктивні 

особливості УКХ-приймача. Основні показники якості УКХ-радіоприймачів. 
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Практична частина. Виготовлення УКХ-приймача.  
 

6. Підсилювачі електричних сигналів (48 год.) 

Теоретична частина. Призначення та види підсилювачів. Основні 

параметри електронних підсилювачів. Режими роботи підсилювачів. Вплив 

температури на роботу підсилювача. 

Двотактний підсилювач потужності. Диференціальний підсилювач. 

Трансформаторні підсилювачі. Резонансні та смугові підсилювачі. 

Безтрансформаторні підсилювачі. Підсилювачі на біполярних транзисторах (із 

загальною базою, загальним колектором). Підсилювачі на польових 

транзисторах (із загальним витоком, із загальним стоком). Інтегральні 

підсилювачі. 

Зворотні зв’язки в підсилювачах: негативний (НЗЗ), позитивний (ПЗЗ). 

Практична частина. Вправи на дослідження характеристик 

транзисторного підсилювача.  

Виготовлення та настроювання підсилювача звукової частоти.  

Виготовлення підсилювача низької частоти (ПНЧ). 
 

7. Генерування електричних коливань (14 год.) 

Теоретична частина. Види генераторів електричних коливань. Основні 

умови отримання електричних коливань. 

Мультивібратори, блокінг-генератори. Тригери. Генератори імпульсів на 

логічних елементах. 

Генератори гармонійних коливань. RC-генератори. LC-генератори з 

трансформаторним зворотним зв’язком, триточкова схема генератора. 

Практична частина. Виготовлення генератора звукової частоти, 

дослідження його роботи. 

Складання мультивібратора на транзисторах або на логічних елементах. 

Дослідження характеристик мультивібратора. Дослідження генератора сигналів 

НЧ (з використанням комп’ютерної програми). 
 

8. Електронно-променевий осцилограф (6 год.) 

Теоретична частина. Електронно-променева трубка. Принцип дії 

електронно-променевого осцилографа: призначення, загальна будова, 

структурна схема, підготовка та порядок роботи, вимірювання параметрів 

електричного сигналу. 

Практична частина. Вивчення будови, принципу дії та правил роботи з 

осцилографом. Дослідження параметрів електричного сигналу за допомогою 

осцилографа. 
 

9. Магнітний звукозапис (10 год.) 

Теоретична частина. Еволюція технології магнітного запису. 

Магнітофони: призначення, класифікація, параметри та характеристики, 

структурна схема, конструкція та робота вузлів. Магнітні звуконосії. Лазерні 

диски. 
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Практична частина. Налагодження та вимірювання параметрів 

магнітофонів. 
 

10. Пристрої первинного перетворення інформації (18 год.) 

Теоретична частина. Акустичні, теплові та оптичні датчики. 

Схемотехніка первинного перетворення інформації: підсилювачі фотоструму, 

сигналізатори температури, модулятор світлового потоку, електронний 

термометр тощо. 

Практична частина. Дослідження роботи терморезистора, фоторезистора 

та фотодіода. Виготовлення пристроїв автоматики: автомата включення 

вуличного освітлення, найпростішої охоронної сигналізації, терморегулятора. 
 

11. Радіоелектронне конструювання (62 год.) 

Теоретична частина. Основи технічної естетики і дизайну. Технологія 

виготовлення радіоелектронних пристроїв: технічне завдання, конструкторські 

розрахунки, електронна схема, інструменти і матеріали, радіоелектронні 

компоненти, монтажні і друковані плати, монтаж, тестування та налаштування, 

дизайн, корпус, компонування органів управління й індикаторів, зовнішня 

обробка, фарбування, нанесення написів, технічна документація. 

Практична частина. Робота з джерелами технічної інформації. Вибір 

схеми радіотехнічного пристрою. Креслення монтажних і друкованих плат 

(використання комп’ютерної програми). Складання схеми розведення 

провідників друкованої плати. Тестування роботи пристрою за принциповою 

схемою, зміни та доповнення.  

Виготовлення елементів конструкцій корпусу, футлярів і кожухів. 

Декоративне покриття корпусів. Виконання навчальних ескізів передніх 

панелей радіоприладів. Зовнішня обробка, фарбування, нанесення написів. 

Додавання елементів технічної естетики і дизайну. 

Складання технічної документації. Презентація і захист проекту. 
 

12. Екскурсії, виставки, конкурси (8 год.) 

Практична частина. Відвідування підприємств радіотехнічної або 

електронної промисловості. Підготовка експонатів та участь у виставках, 

конкурсах технічної творчості. 
 

13. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- правила і заходи безпеки при роботі зі слюсарними і електричними 

інструментами; 

- загальні принципи прийому та передачі радіохвиль, особливості їх 

поширення; 
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- будову радіопередавача; 

- структурну схему та принцип роботи приймача прямого підсилення; 

- функціональну схему супергетеродинного приймача, його переваги 

перед приймачем прямого підсилення; 

- особливості схеми УКВ радіоприймача; 

- типи та принципи роботи мультивібраторів і тригерів; 

- призначення та види підсилювачів, їх основні параметри; 

- режими роботи підсилювачів електричних сигналів; 

- структурну схему, принцип роботи електронно-променевого 

осцилографа, порядок вимірювання параметрів сигналу; 

- загальні відомості, класифікацію, параметри та характеристики 

пристроїв магнітного запису. 
 

Вихованці мають вміти та застосовувати: 

- самостійно розробляти та виготовляти друковані плати для монтажу 

радіоприладів середньої складності; 

- самостійно збирати, налагоджувати, вимірювати основні параметри 

підсилювачів звукової частоти; 

- користуватися промисловими електро- та радіовимірювальними 

приладами (тестером, мультиметром, вимірювачем R-, L-, C-, генератором, 

осцилографом); 

- креслити схеми, виконувати ескізи; 

- підбирати матеріали і виготовляти корпуси радіоприладів. 
 

Вихованці мають набути досвід: 

- читання принципових схем радіоелектронних приладів; 

- складання радіотехнічних схем; 

- користуватись довідковою літературою; 

- використання слюсарних та монтажних інструментів; 

- пайки та монтажу радіоелементів; 

- використання радіовимірювальної апаратури; 

- налагоджування основних параметрів радіосхем; 

- практичного радіоконструювання. 
 

Вищий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Основи цифрової техніки 24 20 44 

3. Інтегральні мікросхеми 10 10 20 

4. Цифрові інтегральні мікросхеми 14 44 58 

5. Основи мікропроцесорної техніки 11 5 16 

6. Основи телебачення 11 5 16 



17 

 

7. Магнітний відеозапис 8 4 12 

8. Радіоелектронне конструювання 4 106 110 

9. Екскурсії, виставки, конкурси - 8 8 

10. Підсумок 2 - 2 

Разом: 86 202 288 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила поведінки в 

закладі та лабораторії. Правила техніки безпеки при проведенні 

електромонтажних робіт. Заходи протипожежної безпеки. 
 

2. Основи цифрової техніки (44 год.) 

Теоретична частина. Двійкова система числення. Основи Булевої 

алгебри. Логічні функції, призначення та застосування. Синтез електронних 

схем на логічних елементах. Комбінаційні пристрої на ІМС К155ЛА3. Тригери 

(RS-тригер, D-тригер, JK-тригер), двійкові лічильники імпульсів, дільники 

частоти, шифратори, дешифратори, суматори – будова, застосування. 

Інтегральні мікросхеми ТТЛ- і КМОП-структури: електричні та часові 

параметри, навантажувальна здатність. 

Практична частина. Збирання і дослідження логічних елементів «НЕ», 

«АБО», «І». Дослідження роботи мультиплексора, дешифратора, тригера та 

лічильника. Дослідження принципу роботи кодового замка. Проведення 

розрахунків та виготовлення електронної сирени, мелодійного дзвоника та реле 

часу на ІМС. Демонтаж ІМС з електронних плат. 
 

3. Інтегральні мікросхеми (20 год.) 

Теоретична частина. Класифікація та параметри інтегральних мікросхем 

(ІМС). Маркування інтегральних мікросхем за функціональним призначенням 

на принципових схемах. Графічне зображення інтегральних мікросхем. 

Пристрої на операційних підсилювачах (ОП). Правила монтажу ІМС. 

Застосування аналогових ІМС у побутовій радіоапаратурі. 

Практична частина. Вивчення принципових електричних схем; графічне 

зображення інтегральних мікросхем. Дослідження роботи операційного 

підсилювача (ОП) в режимі підсилювання. Дослідження роботи ОП в режимі 

синфазної зміни напруги на його входах. 

Виготовлення пробника для перевірки операційних підсилювачів або 

переговорного пристрою на мікросхемі. 
 

4. Цифрові інтегральні мікросхеми (58 год.) 

Теоретична частина. Цифрові ІС: призначення, умовне позначення, 

серія, корпус. Обробка цифрових сигналів. Переваги цифрових ІС.  
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Підгрупи цифрових ІС: логічні елементи, тригери, елементи 

арифметичних і дискретних пристроїв тощо. Правила монтажу.  

Практична частина. Вивчення та виготовлення схем на цифрових ІС: 

електронної сирени, музичного електродзвоника, програмно-керованих 

пристроїв, генератора випадкових чисел, рефлектометра, логічного пробника, 

частотоміра, електронного годинника, автомата світлових ефектів, 

електронного світлофора, сенсорного перемикача тощо. 
 

5. Основи мікропроцесорної техніки (16 год.) 

Теоретична частина. Мікропроцесорні системи: принцип дії, інтерфейс, 

програмне забезпечення, застосування. Загальні характеристики 

мікропроцесорів: швидкодія, розрядність, сумісність з ІМС, надійність. 

Практична частина. Вивчення принципових схем радіоелектронних 

приладів з мікропроцесорами. Вправи на програмування мікропроцесорів. 
 

6. Основи телебачення (16 год.) 

Теоретична частина. Історія радіо та телебачення в Україні. Перспективи 

розвитку систем телебачення.  

Принцип передачі телевізійних зображень. Телевізійні стандарти. Блок-

схема телевізора. Кольорове телебачення. Сервісні пристрої. Цифрове 

телебачення. 

Практична частина. Вивчення принципової схеми телевізора. 
 

7. Магнітний відеозапис (12 год.) 

Теоретична частина. Принцип відеозапису, формат відеозапису. 

Структурна схема й основні параметри відеомагнітофона. Типи та конструкції 

побутових відеомагнітофонів. Магнітні стрічки та голівки. 

Практична частина. Вивчення принципової схеми сучасного 

відеомагнітофона. 
 

8. Радіоелектронне конструювання (110 год.) 

Теоретична частина. Методика перевірки на придатність до роботи та 

порядок пошуку несправностей в окремих вузлах радіоприладів. 

Практична частина. Виготовлення радіоелектронних пристроїв за 

індивідуальними планами з використанням комп’ютерної програми. 

Презентація і захист проекту. 

 

9. Екскурсії, виставки, конкурси (8 год.) 

Практична частина. Проведення екскурсій. Підготовка експонатів для 

участі у виставках технічної творчості, до конкурсу майстерності зі 

швидкісного монтажу радіоелектронного пристрою. 
 

10. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- позначення і маркування інтегральних мікросхем за функціональним 

призначенням; 

- правила монтажу інтегральних мікросхем; 

- загальну будову та принцип роботи основних мікросхем серій 155, 176, 

555, 561, 1533, 1561 та ін. (логіка, лічильник, тригер, мультивібратор, 

дешифратор та ін.); 

- принципи застосування аналогових і цифрових мікросхем; 

- загальні поняття про мікропроцесори; 

- основні принципи передачі та прийому телебачення; 

- основні принципи відеозапису; 

- методику перевірки на придатність до роботи та порядок пошуку 

несправностей в окремих вузлах радіоприладів. 
 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- самостійно розробляти та виготовляти друковані плати радіоприладів 

середньої складності; 

- самостійно збирати та налагоджувати пристрої на інтегральних 

мікросхемах; 

- користуватися промисловими електро- та радіовимірювальними 

приладами. 
 

Вихованці мають набути досвід: 

- користування довідковою та спеціальною літературою; 

- роботи з радіотехнічними матеріалами; 

- пайки та монтажу радіоелементів на макетниці та друкованій платі; 

- використання радіодеталей при конструюванні; 

- використання радіовимірювальної апаратури; 

- налагоджування основних параметрів радіосхем; 

- самостійної розробки, виготовлення та налаштування радіоелектронних 

приладів і пристроїв; 

- експлуатації радіоелектронних приладів; 

- участі у виставках, конкурсах, змаганнях; 

- захисту проекту. 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ Основне обладнання Кількість, шт. 

Верстати 

1. Свердлильний   1 

2. Токарний 1 

3. Слюсарний 1 

4. Набори «Умілі руки» 1 
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5. Заточний 1 

6 Витяжна шафа 2 

7. Монтажні столи, стільці 15 

8. Шафа для інструментів 1 

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя 

1. Електропаяльник 10 

2. Лещата 2 

3. Лобзик електромеханічний 1 

4. Ніж 5 

5. Ножиці по металу 2 

6. Лобзик 5 

7. Струбцина 5 

8. Шило 5 

9. Ножівка по металу 5 

10. Плоскогубці  5 

11. Круглогубці  1 

12. Кусачки 5 

13. Напилки  10 

14. Пінцет 5 

15. Набір надфілів 2 

16. Набір свердел 5 

17. Молоток (0,2 кг) 5 

18. Набір викруток 3 

19. Різьбонарізний набір 3 

20. Лещата ручні 5 

21. Човник для намотування дроту 3 

22. Штангенциркуль  2 

23. Мікрометр 1 

24. Металева щітка 1 

25. Зубило 1 

26. Стамеска 1 

27. Набір ключів для гайок 2 

28. Лінійка 5 

29. Косинець 2 

30. Циркуль 5 

31. Лекала 2 

32. Підставки для паяльників 10 

33. Олівці 15 

34. Фломастери 15 

35. Випробувач напівпровідникових приладів 1 

36. Універсальний блок живлення (0-50 В) 1 

37. Частотомір електронний 1 

38. Лещата слюсарні 1 
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39. Заточувальний пристрій 1 

40. Свердлильний пристрій 1 

41. Дриль ручний 1 

42. Паяльники 36 В 25 Вт 1 

43. Паяльники 220 В 40Вт 1 

44. Набори радіодеталей в асортименті 

Матеріали 

1. Склотекстоліт, м2 1 

2. Текстоліт, м2 0,5 

3. Набір міліметрового паперу 1 

4. Листовий алюміній, м2 2 

5. Припій, кг 0,5 

6. Дріт мідний різного діаметру в асортименті 

7. Дріт сталевий 0,5-3мм, м 5 

8. Стрічка ізоляційна в асортименті 

9. Наждачний папір в асортименті 

10. Фанера (1-5 мм) в асортименті 

11. Розчинники в асортименті 

12. Хлорне залізо в асортименті 

13. Шурупи різного діаметру, кг 0,5 

14. Піч сушильна 1 

15. Метизи дрібні (гвинт, шайба, гайка), кг 0,5 

16. Фарба, л 1 

17. Набір епоксидного клею 5 

18. Лакотканина, м2 1 

19. Клей ПВА, пляшки 250 г 3 

20. Калька, рулон  2 

21. Каси резисторів, ряд Е24 5 

22. Каси конденсаторів ряд Е24 5 

23. Конденсатори електролітичні різних номіналів в асортименті 

24. Діоди, транзистори, семистори, динистори, світлодіоди в асортименті 

25. Мікросхеми інтегральні та цифрові в асортименті 

26. Капсулі мікрофонні та телефонні в асортименті 

27. Флюс в асортименті 

Контрольно-вимірювальні прилади 

1. Осцилограф 2 

2. Тестери, вольтметри, амперметри 6 

3. Блоки живлення з різними напругами 4 

4. Частотометри 2 

5. Автотрансформатори 2 

6. Міст резистивний 1 

7. Генератор низькочастотний 2 

8. Генератор високочастотний 2 
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9. Генератор імпульсних сигналів 1 

Додаткове обладнання 

1. Діапроектор 1 

2. Магнітофон 2 

3. Телевізор 1 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність пропонованої навчальної програми пов’язана з 

впровадженням елементів STEM-освіти в закладах позашкільної освіти. 

Програма зосереджена на сучасних проблемах науково-технічної творчості, 

сприяє розвитку творчого та критичного мислення учнів, формує навички 

винахідницької діяльності, патентознавства та знайомить підростаюче 

покоління з досягненнями сучасної техніки та технологіями. 

Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного, компетентнісного підходів, в основу програми покладено 

«Навчальну програму юних винахідників», яка опублікована в збірнику 

«Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за 

ред. Биковського Т. В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 2». 

Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих 

об’єднаннях, клубах закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму 

предметно-технічного профілю та спрямована на вихованців віком від 10 до 16 

років. 

Мета програми – формування ключових компетентностей особистості 

засобами науково-технічної творчості з елементами винахідництва і 

раціоналізаторства. 

Основні завдання навчальної програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

пізнавальної, яка передбачає оволодіння знаннями, базовою технічною 

термінологією патентознавства, поняттями та визначеннями, характерними для 

науково-технічної галузі; поглиблення теоретичних знань з навчальних 

предметів, що вивчаються в закладах загальної середньої освіти: фізика, 

природознавство, математика; 

практичної, яка передбачає формування навичок конструкторської та 

винахідницької діяльності, техніко-технологічних навичок виготовлення 

технічних об’єктів; уміння підготовки та захисту проектних робіт; 

творчої, яка передбачає формування та розвиток конструкторських, 
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винахідницьких, дослідницьких творчих здібностей у процесі вирішення 

конструкторських та технічних завдань в результаті здійснення творчо-

пошукової, технологічної діяльності; набуття досвіду власної творчої 

діяльності; розвиток системного, просторового і логічного мислення, творчої 

уяви, фантазії; розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу 

ініціативу; формування вмінь самостійного виготовлення технічних об’єктів; 

формування стійкого інтересу до занять конструюванням, винахідництвом, 

дослідженнями; 

соціальної, яка орієнтована на розвиток трудової культури; досягнення 

високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та 

інтелектуальний розвиток; виховання стійкого інтересу до технічної творчості, 

позитивного ставлення до інтелектуальної власності; дбайливого ставлення до 

матеріальної культури та здобутків світової та вітчизняної науки та техніки; 

культури експлуатації та використання технологічних інструментів, 

обладнання, технічних об’єктів; здатності до самореалізації особистості, 

професійне самовизначення; емоційний та інтелектуальний розвиток; 

формування громадянської поведінки, сприяння самореалізації вихованців в 

соціумі та їх професійному самовизначенню. 

Навчальна програма побудована лінійним способом, наступний 

навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному 

взаємозв’язку з ним. 

Програма передбачає 1 рік навчання на основному рівні, на опрацювання 

навчального матеріалу відводиться 216 год. (6 год./тиждень). 

Програма спрямовує діяльність вихованців на засвоєння та вивчення 

методів і засобів науково-технічної діяльності, на оволодіння основами 

технічних та наукових знань, методів та прийомів, необхідних для 

виготовлення діючих технічних об’єктів, отримання навичок вирішення 

винахідницьких задач і виконання проектів. В свою чергу, вони сприяють 

політехнічній освіті, а також залученню вихованців до продуктивної творчої 

діяльності, їх ознайомленню з світом науки та техніки. Вихованці вивчають 

технології обробки конструкційних матеріалів, прийоми роботи на обладнанні. 

Гуртківці прилучаються до проектно-технологічної діяльності.  

Специфіка навчальної програми обумовлена тим, що поряд з 

програмними питаннями механіки, електротехніки, теоретичної фізики, 

загального природознавства, в ній на основі конкретних технічних рішень, 

розкриваються і використовуються фізичні ефекти, прояви механічних і 

електричних сил в природі; отримані знання застосовуються при створенні 

реальних винаходів. 

Провідним засобом набуття базових компетентностей та науково-

технічних знань, умінь і навичок є виконання спеціальних науково-технічних 

завдань та проектів. Вони передбачають проведення вихованцями на кожному 

етапі самостійних досліджень обраної науково-технічної проблеми, 

конструкторської розробки ідеї й її технологічного втілення в матеріальній 

формі. Науково-технічні завдання та проекти виконуються індивідуально або в 

творчих групах. 
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Практична робота передбачає: виготовлення технічних об’єктів, 

проведення досліджень і спостережень, узагальнення результатів, підготовку та 

захист проектів. 

Програма передбачає варіативність методів і форм навчання, навчальний 

матеріал дозволяє диференційовано підходити до занять з вихованцями в 

залежності від їх наявних інтересів, особистих здібностей та вікових 

особливостей.  

Основою для організації навчально-виховного процесу є наступні 

принципи: науковості; зв’язку теорії з практикою; систематичності і 

послідовності в процесі проектно-технологічної діяльності; наочності; 

свідомості й активності вихованців; доступності технологічних операцій; 

особистісної орієнтованості навчання.  

Формами контролю за результативністю навчання є опитування 

наприкінці кожного заняття, підсумкові заняття, виконання і захист практичних 

робіт, участь у конкурсах, вікторинах, змаганнях та виставках. 

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 

Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 

рівня підготовленості. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до 

програми зміни, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної 

програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, 

завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 

 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО- ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. 
Науково-технічна творчість як 

складова STEM-освіти 
3 3 6 

3. Винахідництво та раціоналізація 4 6 10 

4. Технічне мислення 6 12 18 

5. Основи конструювання  12 24 36 

6. Закони Ньютона 3 3 6 

7. Електротехніка 6 10 16 

8. Елементи електричних схем 9 15 24 

9. Теплова дія струму  3 5 8 

10. 
Електростатичні й електромагнітні 

явища  
3 3 6 

11. Енергетика й енергозбереження 6 12 18 

12. Екологія й енергозбереження  6 8 14 

13. Інженерія 3 15 18 

14. Проектна діяльність  6 16 22 
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15. 
Конференції, конкурси, виставки, 

екскурсії 
4 6 10 

16. Підсумок 2 - 2 

 Разом: 78 138 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета, завдання та зміст роботи. Правила поведінки 

в колективі. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. 

Організаційні питання. Правила безпеки життєдіяльності. Правила техніки 

безпеки.  

Історія розвитку техніки. Вплив техніки на якість життя людей. Вплив 

людей на природу.  

 

2. Науково-технічна творчість як складова STEM-освіти (6 год.) 

Теоретична частина. Базові складові STEM-освіти. Суб’єктивна та 

об’єктивна новизна у технічній творчості. Вимоги до творчого процесу: 

послідовність, результативність, науковість, зв’язок з виробничим процесом 

тощо.  

Практична частина. Демонстрація технічних об’єктів. Пошук інформації 

в літературних джерелах та Інтернеті про впровадження STEM-підходу в освіті 

в світі і в Україні. 

 

3. Винахідництво та раціоналізація (10 год.) 

Теоретична частина. Винахідництво. Винахід як вирішення технічного 

протиріччя. Новизна. Відкриття. Достовірність відкриття. Об’єкти відкриття. 

Практична спрямованість перших винаходів. 

Раціоналізація як окремий вид науково-технічної творчості. Вимоги до 

раціоналізаторських пропозицій. Їх оформлення. Ліцензії та їх типи. 

Патентознавство та науково-технічна інформація. Патентні установи.  

Практична частина. Пошук інформації щодо сучасних винаходів. 

Вивчення патентної документації. Складання заявки на винахід, опис винаходу, 

оформлення матеріалів. 

 

4. Технічне мислення (18 год.)  

Теоретична частина. Інтуїція, асоціації, логічне та інтуїтивне мислення у 

науково-технічній творчості. Аналогія у науково-технічній творчості. 

Стратегія комбінування в вирішенні творчих технічних задач (за 

В. О. Моляко). Методи вирішення творчих технічних задач. 

Практична частина. Вправляння у використанні власної інтуїції і 

асоціацій під час розробки виробів чи пристроїв. Проектування технічного 

об’єкта за аналогією з відомим об’єктом у техніці чи створеним природою та 

шляхом комбінування. 
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5. Основи конструювання (36 год.)  

Теоретична частина. Принципи конструювання технічних об’єктів: 

конструктивне наступництво, принцип інверсії, принцип раціонального 

компонування. Задачі і правила конструювання: продуктивність, економічність; 

міцність, надійність; матеріаломісткість, маса, габарити; енергоємність; 

технічний ресурс; ступінь автоматизації; зручність обслуговування, керування, 

складання і розбирання; екологічна безпечність тощо.  

Механіка. Поняття про силу, вагу та масу. Рух тіл у просторі. Взаємодія 

фізичних тіл. Прості механізми – важіль, блок, колесо. Перші винаходи з 

використанням цих механізмів. Водяний млин. Способи передачі механічного 

моменту. Види редукторів. Ремінна передача й її властивості. Важіль, як основа 

всіх редукторів. 

Технологічний процес. Основні вимоги до технологічних процесів. 

Технічні об’єкти і його складові. Особливості конструювання технічних 

об’єктів. Модель як копія реального об’єкта. Технічні моделі та їх 

характеристика. Значення моделювання у процесі конструювання технічного 

об’єкта. Технічне креслення. Вимоги до кресленика технічного об’єкту.  

Практична частина. Виготовлення кресленика технічної моделі. 

Складання технологічної картки. Виготовлення та випробування вузлів та 

механізмів моделі. Виготовлення редуктора. Розробка та створення діючих 

пристроїв/моделей/виробів із використанням вузлів і механізмів з дерева, 

паперу. Освоєння прийомів роботи з різними матеріалами.  

 

6. Закони Ньютона (6 год.) 

Теоретична частина. Перший закон Ньютона. Інерційні властивості тіл. 

Другий закон Ньютона: базовий закон динаміки. Третій закон Ньютона: закон 

дії та протидії. Поняття «Ньютонова механіка».  

Практична частина. Аналіз патенту України № 56931 «Водоліт», який 

базується на третьому законі Ньютона. Виготовлення діючої моделі 

«Водольоту», проведення експериментальних досліджень, узагальнення 

отриманих результатів.  

 

7. Електротехніка (16 год.) 

Теоретична частина. Основи електротехніки. Основні поняття 

електротехніки, її практичне значення. Електричні і магнітні явища. 

Електрична напруга, струм, опір. Електричне коло і його складові. Електричні 

схеми. Поняття еквівалентної схеми. Основні види з’єднань приймачів 

(споживачів) електричної енергії. Пристрої для вимірювання напруги, сили 

струму й опору. 

Практична частина. Вимірювання електричних параметрів приймачів 

(споживачів) електричної енергії. Перевірка елементів електричного кола за 

допомогою вимірювальних приладів. Вправи на набуття навичок паяння. 

Збирання електричного кола. Виготовлення моделі вітроелектродвигуна.  
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8. Елементи електричних схем (14 год.) 

Теоретична частина. Пасивні і активні елементи. Групи пасивних 

елементів: резистори, конденсатори, котушки індуктивності (дроселі, 

трансформатори). 

Резистори: класифікація (постійні, змінні, спеціальні (нелінійні)), 

застосування, умовні позначення на електричних схемах. Послідовне, 

паралельне і змішане з’єднання резисторів. 

Конденсатори: класифікація (постійні, змінні, підстроювальні, спеціальні 

(нелінійні)), застосування, умовні позначення на електричних схемах. 

Послідовне, паралельне і змішане з’єднання конденсаторів. 

Котушки індуктивності: різновиди (дроселі, трансформатори, 

автотрансформатори тощо), застосування, параметри, позначення на 

електричних схемах, способи виготовлення. Вимикачі і перемикачі. 

Електромагнітні реле. Трансформатори. 

Практична частина. Розробка та виготовлення пристроїв із поступовим 

ускладненням, із використанням властивостей конденсаторів накопичувати 

значну кількість електроенергії. Створення випрямлювачів і накопичувачів для 

вітроелектрогенераторів. Збирання містка Герца та робота з ним. Виготовлення 

зарядного пристрою для мобільного телефону на основі генератора та 

конденсаторів.  

 

9. Теплова дія струму (8 год.) 

Теоретична частина. Електричні сили в природі та техніці й їх практичне 

використання. Закон Джоуля - Ленца, практичне значення: зниження втрат 

енергії, електронагрівальні прилади, плавкі запобіжники. Універсальність і 

різноманітність теплової дії струму. Шкідливе та корисне тепло. Феномен 

надпровідності та його застосування. Застосування теплової дії струму.  

Теорія вирішення винахідницьких задач.  

Практична частина. Робота з мостовими схемами: дослідження рівня 

потенціалу, умов рівноваги та розбалансу, вимірювання потоків тепла.  

Розробка та збирання кіл з електродвигунами, генераторами. З’єднання 

самостійно виготовлених вузлів і моделей з промисловими, пошук нових ідей 

застосування. 

 

10. Електростатичні й електромагнітні явища (6 год.) 

Теоретична частина. Електричні сили, електрика як вид енергії. 

Негативні прояви електростатичних й електромагнітних явищ у техніці високих 

напруг. Електромагнітне забруднення довкілля.  

Сильні магніти, які можуть піднімати вантажі, що в тисячі разів 

перевершують їх власну вагу. 

Використання електростатичних сил для фарбування, боротьби з пилом, 

протипожежних заходів.. 

Використання електромагнітних проявів електричних сил. Види речовин, 

які миттєво з рідини або пилу перетворюються в тверде тіло.  

Практична частина. Розробка магнітної підвіски для транспорту. 
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Розробка проекту системи міського транспорту на основі безшумного 

надземного метро. Розробка проекту міжнародного транспорту в вакуумних 

тунелях, який може рухатись з швидкістю літаків-винищувачів. Розробка та 

виготовлення іграшок автомобілів, які можуть рухатись по вертикальних 

стінах, по стелі та по стрічці Мебіуса. Розробка плаваючих іграшок на проявах 

магнітних сил типу каченят; гідроосмос; електромагнітна ракетна установка.  

 

11. Енергетика й енергозбереження (18 год.) 

Теоретична частина. Значення енергетики й енергозбереження для 

розвитку суспільства. Екологічні проблеми розвитку енергетики. 

Поняття енергії та її видів. Роль енергії в житті людини. Види джерел 

енергії, поновлювані та непоновлювані. Вплив енергетичної діяльності людини 

на оточуюче середовище.  

Фізична природа енергії та потужності. Потужність як швидкість 

витрачання, використання запасу енергії. Одиниці вимірювання енергії та 

потужності. Кіловат і кіловат-година. Домашня розетка, яка потужніша за ГЕС. 

Практична частина. Патентний пошук за обраною темою дослідження. 

Виготовлення діючої моделі електростанції агрегатно-блочним методом. 

Проведення дослідження ефективності дії побудованої моделі. Порівняння 

теоретичних розрахунків та фактичних експериментальних даних щодо 

ефективності роботи діючої моделі. 

 

12. Екологія й енергозбереження (14 год.) 

Теоретична частина. Домінуюча роль суспільства у освоєні природних 

ресурсів. Виробництво та розподіл енергії в різних країнах. Енергія як 

основний показник якості життя. Наслідки для людства через необмежене 

використання енергії. Проблема теплового забруднення атмосфери Землі. 

Перехід на поновлювані джерела енергії.  

Практична частина. Аналіз патенту України № 50639 «Спосіб 

зменшення теплового забруднення атмосфери Землі».  

Розробка і виготовлення приладів, які вимірюють температуру поверхні 

та демонструють роль кольору предмету в поглинанні ним енергії сонячного 

світла. Виготовлення діючих технічних об’єктів з використанням 

альтернативних джерел енергії. 

 

13. Інженерія (18 год.)  

Теоретична частина. Поняття інженерії. Роль вчених, конструкторів та 

інженерів у розвитку науки та техніки. Основи конструювання технічних 

об’єктів. Конструкторська та технологічна складова інженерної праці.  

Ознайомлення з елементами творчого вирішення конструкторських задач 

з використанням ІТ-технологій. Основи роботи на ПК. Правила безпеки при 

роботі з ПК. Прийоми проектування технічних об’єктів з використанням ПК. 

Графічні редактори. 

Прийоми пошуку інформації в мережі Інтернет. Прийоми роботи з 

довідковою та спеціальною літературою. Видатні українські вчені, 
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конструктори та винахідники та їх внесок у світову науку. 

Практична частина. Вирішення конструкторських задач за допомогою 

методів теорії вирішення винахідницьких задач (мозковий штурм, нарада 

піратів, пошук аналогів рішення тощо). Аналіз отриманої інформації та її 

узагальнення. Проведення розрахунків та виготовлення креслень технічних 

об’єктів за допомогою комп’ютерних програм. Складання технологічних 

карток з використання ПК.  

 

14. Проектна діяльність (22 год.) 

Теоретична частина. Творчі проекти. Постановка проблеми, патентний 

пошук, виявлення необхідності проектної розробки. Технічне завдання.  

Пошук ідей та їх аналіз. Вибір ідей, їх опрацювання. Розробка технічної 

характеристики виробу. Вибір шляхів та засобів розв’язування техніко-

конструкторського завдання. Проектування. Ескізне проектування. Підготовка 

проектної документації: компонувальних креслеників, специфікації, робочих 

ескізів, креслеників. Створення геометрично-подібної і фізично-подібної моделі 

об’єкту. Вимоги до написання робіт.  

Практична частина. Проведення необхідних досліджень і елементарних 

розрахунків. Розробка кресленика загального вигляду виробу (компонувального 

кресленика). Розробка креслеників окремих вузлів та деталей виробу. 

Узгодження роботи суміжних вузлів та деталей. Оформлення технічного та 

робочого проектів. Підбір конструкційних матеріалів. Складання специфікації. 

Розробка технології виготовлення виробу. Розробка послідовності 

виготовлення деталей виробу. Розробка технологічних карток. Виготовлення 

виробу. Оздоблення виробу. Підготовка презентації та захист творчого проекту.  

   

15. Конференції, конкурси, виставки, екскурсії (10 год.) 

Теоретична частина. Підготовка матеріалів до участі конференціях. 

Оформлення технічної документації, виготовлення стендів. Оздоблення 

моделей та виробів. 

Практична частина. Участь у різноманітних конкурсах, виставках, 

змаганнях, конференціях. Екскурсії на підприємства, до вищих навчальних 

закладів, на виставки та до музеїв. 

 

16. Підсумок (2 год.) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- основи науково-технічної творчості; 

- основи винахідництва та раціоналізації, патентознавства; 

- методи вирішення творчих технічних задач; 

- закони механіки; 

- способи передачі механічного моменту; 
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- закони Ньютона; 

- основні поняття електротехніки – напруга, струм, опір; 

- прояви електричних сил та їх використання у винаходах; 

- поняття про енергію; 

- види енергії та їх вплив на оточуюче середовище; 

- основи етапи роботи над творчими технічними проектами; 

- основи підготовки та захисту науково-дослідницьких робіт;  

- основи роботи на ПК та в Інтернеті; 

- поняття про екологію та енергозбереження; 

- поняття про теплове забруднення атмосфери Землі. 

 

Вихованці мають уміти і застосовувати: 

- читати прості електричні схеми; 

- безпечно працювати з слюсарними та столярними інструментами; 

- працювати на свердлильному станку; 

- паяти, збирати та налагоджувати прості електричні схеми; 

- вміти виготовляти технічні моделі та об’єкти;  

- дотримуватися правил безпеки; 

-  прибирати після своєї роботи. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- формування власних технічних ідей; 

- оцінювання ідей з точки зору їх фізичних і логічних протиріч; 

- використовування фізичних законів; 

- проведення експериментальних робіт; 

- створення та захисту проектів з науково-технічного напряму. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ Основне обладнання К-сть, шт. 

Верстати та обладнання 

1. Сушильна шафа 1 

2. Дошки креслярські 1 

3. Шафа для матеріалів, інструментів і зберігання моделей 1 

4. 
Столи робочі (з розрахунку одне робоче місце на 

гуртківця) 
15 

5. Токарний верстат по металу  1 

6. Верстат столярний малогабаритний 1 

7. Свердлильний верстат  1 

8. Слюсарний верстат 1 

9. Фрезерний верстат 1 

10. Циркулярна пилка 1 

11. Згинальний верстат 1 

12. Токарний малогабаритний верстат по дереву 1 
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13. Електроточило 1 

14. Електролобзик 1 

15. Компресор 1 

16. Фарборозпилювач 1 

17. Дриль  1 

18. Слюсарні лещата різні 3 

19. Персональні комп’ютери  5 

20. Принтер лазерний / струйний 3 

21 Принтер для 3D друку 1 

22. Апаратура для керування моделями, комплект 5 

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя 

1. Секундомір електронний 3 

2. Терези електронні 1 

3. Гільйотина 1 

4. Електроплитка 1 

5. Ножиці по металу 1 

6. Лобзики (з пилками) 15 

7. Ножівки по дереву (різні) 2 

8. Ножівки по металу  2 

9. Ножиці (різні)  30 

10. Ножі (різні) 15 

11. Шило  15 

12. Рубанки (різні)  5 

13. Транспортири  3 

14. Циркулі (учнівські) 5 

15. Зубила  1 

16. Готовальні  1-2 

17. Пінцети  3 

18. Круглогубці 5 

19. Свердла по металу від 1 до 10 мм  20 

20. Штангенциркулі  2 

21. Лещата ручні, малогабаритні 5 

22. Кругоріз  1 

23. Молотки (50-100 г) 5 

24. Плоскогубці  5 

25. Гострозубці  5 

26. Надфілі (різні)  20 

27. Напилки (різні)  30 

28. Різці по металу  10 

29. Лінійки (1000-500 мм дерев’яні, металеві) 20 

30. Набір різьбонарізних інструментів  1 

31. Кутники 5 

32. Викрутки 5 
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33. Електропаяльники (різні) 3 
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