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	 Так	скільки	ж	цих	маленьких	авто,	танчиків,	літачків?	Ось		автомобіль	початку	
20	століття,	ось	танк	часів	Першої	світової,	а	ось	чудернацький	танчик	під	назвою	
«Богомол».	Він	і	справді	своїм	витягнутим	догори	корпусом	і		баштою	нагадує	цю	
комаху	зі	складеними	на	грудях	лапками.	А	ось	і	славний	Ан-2!	А	от	ще	«чудо	тех-
ніки»	-	«Кукушка».	Так	звали	маленький	маневровий	паровозик	за	його	неспокійну	
вдачу.	Можна	довго	перелічувати	незвичайні	речі	на	поличках,	але	краще	зверну-
тися	до	посібника	«Паперові	моделі.	Частина	1».	Там	усі	мої	розробки	зібрані	по	
темам	і	оформлені	нашою	методичною	командою	в	2015	році.
	 Другий	посібник,	з	трохи	ускладненими	технічними	моделями,	побачив	світ	
вже	в	2016	році.		Є	матеріал	і	на	третій,	_	тепер	вже	для	наймолодших	школяриків.
	 А	з	чого	все	почалось?	Та	з	дитинства.	Дитинства	воєнних	та	повоєнних	ро-
ків,	коли	іграшки	доводилось	робити	своїми	руками	з	підручних	матеріалів,	серед	
яких	нерідко	можна	було	знайти	небезпечні	предмети.	Мої	діти	жили	в	інші	часи,	
але	зроблені	з	моєю	допомогою	іграшки	цінувалися	більше,	ніж	іграшки	з	крамниці.
	 В	50	років	я	закінчив	свою	виробничу	діяльність.	Після	майже	двадцяти	років	
я	працював	керівником	гуртка	«Юний	металург»	-	клуба	юних	техніків	комбінату	«За-
поріжсталь».	Сама	назва	гуртка	зобов’язувала…	Так	воно	і	було,	тому	що	я	прийшов	
на	цю	роботу	з	багатим	життєвим	та	виробничим		досвідом.		У	гуртку	за	ці	роки	ми	
з	 вихованцями	створили	унікальні	 діючі	моделі	машин	 та	механізмів,	 наприклад:	
«Промисловий	робот»,	«Прокатний	стан»,	«Лінія	для	дроблення	і	транспортування	
сипучих	матеріалів»	та	інше.	Паралельно	було	створено	ряд	макетів:	«Запорізька	
Січ»,		«ДніпроГЕС»,	«Вітряк	–	кузня»		та	інші.	Але	це	ще	не	все.	Було	у	нас	справжнє	
маленьке	металургійне	підприємство	–	ливарний	цех	з	алюмінієвих	сплавів.
	 Так	вийшло,	що	прийшовши	на	нове	місце	роботи,	а	саме	до	Центру	«Грані»,	
довелося	все	починати	спочатку.	

ВСТУП 
або з чого все починалось
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ВИБІР
 Виникла	потреба	опанувати	виготовлення	макетів	технічних	моделей	з	па-
перу.	Невеликий	досвід	у	цій	справі	я,	звичайно,	мав,	але	додатково	звернувся	
до	спеціальної	літератури.	Робота	потрохи	почала	набирати	оберти.	Але	запро-
поновані	в	цих	підручниках	макети	мені	не	дуже	подобались.

По-перше,	одні	й	ті	ж	креслення	неодноразово	переходили	з	одного	посібника	
до	іншого.

По-друге,	мені	здавалося,	що	моделі	літаків,	автомобілів	та	інших	технічних	
об’єктів	мають		несучасний	вигляд	і	морально	застаріли.	

І	 головне,	 -	було	непереборне	бажання	створити	оригінальні	 і	 нескладні	 у	
виготовленні	моделі.

«Перша	ластівка»	з’явилась	у	творчих	пошуках	спочатку	на	папері,	а	потім	в	
об’ємному	вигляді.	Це	був	танк!

«ПЕРША ЛАСТІВКА»: ЯК ЦЕ БУЛО
 Ось	тут	мені	і	прийшло	на	допомогу	вміння	малювати	та	креслити.	Олівець,	
ластик,	ніж	для	загострення	олівця,	лінійка,	трикутник,	циркуль,	ручка	з	гелієвим	
стрижнем	чорного	кольору,	папір.	Ось	і	все,	що	мені	було	потрібно	для	того,	щоб	
почати	роботу.
	 Я	вирішив,	що	майбутня	модель	буде	складатися	з	двох	деталей,	і	її	роз-
гортка	повинна	вміститися	на	аркуші	формату	А-4.	Перша	деталь	містить	в	собі	
корпус	танка	та	його	башту,	друга	–	гармату.
	 Творчий	пошук	почав	зі	стилізованих	малюнків	танка	–	вигляд	в	профіль.	
Обрав	кращий	на	свій	погляд	(див.	Мал.	1).		Визначив,	що	при	висоті	моделі	в	65	
мм,	довжині	110	мм	і	ширині	40	мм,	розгортка	моделі	танка	вміститься	на	аркуші	
паперу	формату	А-4.	
	 Якщо	порахувати,	то	ширина	розгортки	складається	двічі	по	65	мм,	(дві	
висоти	моделі)	і	ще	40	мм	(ширина	моделі)	–	всього		170	мм.	
	 Визначив		довжину	розгортки:	(див.	мал.	1)

а.	Дах	башти																	-	35	мм
б.	 Задня	 стінка	 башти	 	 -	 25	 мм
в.	Моторний	відсік	 	 	 	 	 	 	 	 -	40	мм
г.	Корма																									-	30	мм
д.	 Нахильна	 частина	 	 	 	 -	 12	 мм
е.	Клапан																							-	10	мм
ж.	Клапан																								-10	мм
з.	Нижній	лист																-	40	мм
и.	Вертикальний	лист		 	 	 	 -	 	7	мм
к.	Верхній	лист															-	32	мм
л.	Лоб	башти																		-	26	мм
 
 Як	бачимо,	розгортка	вміститься	на	аркуші	А-4,	ще	залишиться	місце	для	
розгортки	 гармати,	малюнку	моделі	 в	 аксонометричному	 зображенні	 та	місце	
для	пояснювальних	надписів.
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СТВОРЮЄМО  РОЗГОРТКУ   РАЗОМ
Для	роботи	потрібен	не	тільки	інструмент,	а	й	зручне	робоче	місце.	Якщо	немає	
спеціального	креслярського	обладнання,	можна	креслити	на	звичайному	столі,	
поклавши	на	нього	аркуш	цупкого	картону	приблизно	40х40	см.		Звичайно,		освіт-
лення	повинно	бути	достатнім.
 

1На	аркущі	А-4	нанесемо	осьову	лі-
нію	О,	яка	поділить	аркуш	навпіл	–	по	
довжині.	 	Далі	ця	лінія	буде	віссю	си-
метрії	нашої	розгортки	(мал.2).		
УВАГА!	 При	 відсутності	 кресляр-

ських	 навичок,	 можна	 помилитися	 і	
звести	 подальшу	 роботу	 нанівець.	
Щоб	 цього	 не	 сталося	 треба	 виміря-
ти	середину	аркуша	у	двох	місцях,	на	
його	 краях,	 а	 потім	 проводити	 лінію.		
Треба	знати,	що	через	дві	крапки	мож-
на	провести	тільки	одну	лінію,	а	через	
одну	-	безліч.				

2.Аркуш	 паперу	 розташуємо	 гори-
зонтально.

3.Зверху	і	знизу	осі	симетрії,	на	від-
стані	20	мм	від	неї,	майже	до	краю	арку-
ша,	проведемо	дві	лінії,	М	і	Р	відповід-
но.	Відстань	поміж	ціма	паралельними	
лініями	 буде	 40мм.	 Зрозуміло,-це	 є	
шириною	майбутньої	моделі.

4..На	лініях	М	і	Р	позначаємо	крап-
ки	на	відстані	100мм	від	правого	краю	
аркуша.	Крапки	позначимо	а	і	в	відпо-
відно.	 Через	 крапки	 а	 і	 в	 проведемо	
вертикальну	 лінію	 С	 майже	 до	 краю	
аркуша.

5.Ліворуч	 від	 лінії	 С,	 на	 лініях	 	М	 і	
Р,	 позначимо	 крапки	 е	 і	 д	 на	 відстані	
110мм.Через	 крапки	 е	 і	 д	 проведемо	
вертикальну	 лінію	 Н	 майже	 до	 края	
аркуша.		

6.Від	лінії	М,	на	на	вертикальних	лі-
ніях	С	і	Н,	на	відстані	65мм	позначае-
мо	 крапки	 к	 і	 т,	 через	 них	 проводимо		
горизонтальну	лінію.																																														

7.Від	 ліній	 Р,	 на	 вертикальних	 ліні-
ях	С	 і	Н,	на	відстані	65мм	поначаемо	
крапки	е	 і	п,	через	них	проводимо	го-
ризонтальну	лінію.	
Утворилися	два	прямокутники	а,е,т,к	

і	в,д,п,е	по	 	 	65х110	мм	кожен.	Підго-
товчі	роботи	закінчено.

СТВОРЮЄМО БОКОВІ ПОВЕРХНІ МОДЕЛІ
Спочатку	в	вищезгаданих	прямокут-

никах	проведемо	допоміжні	лінії.	
Лінії	1-1	розташуємо	в	45мм	від	осі	

сіметрії	 О.	 Лінії	 2-2	 розташуємо	 в	 55	
мм	від	осі	сіметрії	О.	Тепер,											ко-
ристуючись	мал.	1	і	наданими	в	тексті	
розмірами,	озброївшись	циркулем,	го-
стрим	 олівцем	 і	 лінійкою,	 виконаємо	
завдання.	
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Олівець треба обрати середньої твердості. Застругати його краще гострим но-
жем. Гострий стрижень повинен мати довжину до 10 мм і загострений на дрібному 

наждачному папері. 



Мал. 2



КРЕСЛИМО ВЕРХНІ, 
ПЕРЕДНІ І ЗАДНІ ПОВЕРХНІ

			Залишимо	від	малюнка	2	борти	майбутньої	моделі	і	лінії	М	і	Р,	це	буде	початком	ма-
люнку	3.	Дах	башти	ми	вже	маємо	поміж	ліній	М	і	Р.	Праворуч	від	даху	відкладемо	по	
черзі	розміри	вертикальної	частини	башти,Моторного	відсіку,	корми,	нахильної	час-
тини	корми	і	10мм	клапана.	Ліворуч	від	даху	відкладемо	розміри-лоб	башти,	верхній	
лист,	вертикальний	лист,	нижній	лист	і	10мм	клапани.
        З	габаритами	моделі	ми	розібрались.

8

1.	По	контуру	бортів	накреслимо	клапани	завширшки	8	мм	 і	нанесемо	на	них	
штриховку.
2.	На	бортах	накреслимо	по	три	катки	ф-28	мм	та	по	одному	–	ф-12	мм.	
3.	На	даху	башти	накреслимо	люк	у	вигляді	прямокутника	12х20	мм.
4.	На	лобовій	частині	башти	позначимо	місце	для	встановлення	гармати	(порт)	і	
отвір	для	кулемету.
5.	На	передній	нахильній	частині	корпусу	малюємо	люк	механіка-водія.
6.	На	моторному	відсіку	позначимо	жалюзі	для	охолодження	двигуна.	Там	же,	на	
нахильній	частині,	малюємо	траки	гусениць.
7.	На	передній	нижній	частині	корпусу	також	малюємо	траки	гусениць.
8.	На	корпусі,	на	бортах,	заштриховуємо	поверхню,	не	зайняту	зображенням	катків.

До	цього	часу	ми	працювали	над	малюнком	олівцем.	
Прийшов час оформити роботу чорним гелієвим стрижнем:
						 1.Основні	лінії	(по	яким	будемо	вирізати	деталі)	зробимо	завширшки	0,75	–	1,0	мм.
							 2.Усі	другорядні	лінії	мають	бути	завширшки	0,25	–	0,3	мм.
       3. Лінії згинання виконаємо таким чином:
          а) ------------------    деталь згинати до себе;
          б) ∙−∙−∙−∙−∙−∙−∙−    деталь згинати від себе. 

ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ
1.	Зробити	ксерокопію	розгортки	моделі.
2.	Розфарбувати	деталі.
3.	Вирізати	дет.1	(корпус).

4.	Зробити	отвір	ф-5-6	мм	на	башті	для	встановлення	гармати.
5.	З	певним	тиском,	порожнім	стрижнем	кулькової	ручки	
по	лінійці	проведемо	по	лініях	згину	заготівлі.	Це	назива-
ється	фальцюванням	деталі.	
6.	Зігнути	корпус	і	клапани	по	лініям	згідно	з	кресленням.
7.	Склеїти	деталь:	спочатку	кормову,	потім	–	носову	час-
тини.
8.	Вирізати	дет.	2	(гармата),	на	стрижні	від	кулькової	ручки	

скрутити	заготівлю	до	ф-5-6	мм	і	склеїти	вздовж.
9.Нанести	на	край	гармати	клей	і	встановити	в	отвір	на	башті.	

    МОДЕЛЬ ГОТОВА
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ЗМІНА ТАКТИКИ
	 Тепер	змінимо	тактику.		Почнемо	розбирати	процес	створення	стилізова-
ної	моделі	біплану	(мал.	4),	яка	складається	з	багатьох	деталей.	
При	виготовленні	цієї	розгортки	довелося	експериментувати.	Спочатку	малю-
вав	майбутню	модель	 з	 суцільним	фюзеляжем.	Але	 на	малюнках	 літак	 був	
якийсь	незграбний,	і	при	цьому	деталі	не	вміщались	на	аркуші	А-4.	Довелося	
відмовитися	від	традиційної	схеми	та	замінити	задню	частину	фюзеляжу	на	
балку.
	 Знов	не	знаходилося	місця	для	верхнього	крила.	Після	цього	охайно	ви-
різав	всі	наявні	деталі	з	цього	креслення,	взяв	чистий	аркуш	А-4	і,	багато	разів	
переставляючи	деталі,	знайшов	місце	для	крила.	Крило	накреслив,	а	деталі	
приклеїв	до	аркуша.	Ще	й	вмістився	надпис	«Біплан».		

 ПОЧНЕМО ВИГОТОВЛЕННЯ 
МОДЕЛІ:

1)	 На	 цупкому	 папері	 	 робимо	
ксерокопію	розгортки	біплана.
2)	Головна	деталь	1		–		фюзеляж.	
Маємо	 лівий	 та	 правий	 борт,	 до	
яких	примикає	дно.	Маємо	задню	
частину,	 дах	 і	 передню	 частину	
фюзеляжу.	Але	передня	частина	
не	повністю	зображена	на	цій	де-
талі.	
Невистачаюча	частина	знаходиться	поруч	під	номером	1а.	Під	час	монтажу,	
до	фюзеляжу	поступово	прикріпляться	всі	деталі	моделі.	Тому	на	ньому	так	
багато	позначок,	про	значення	яких	довідаємося	в	процесі	роботи.	
Придамо	фюзеляжу	належну	форму	і	склеїмо.	Для	цього	виріжемо	деталі	1	і	1а.	
а)	Фальцюємо	деталі,	згинаємо	по	лініях.
б)	Приклеюємо	деталь	1а	клапаном	з	позначкою	М	до	передньої	частини	де-
талі	1	знизу.
в)	Приклеюємо	задню	частину	фюзеляжу,	потім	–	дно.
г)	Передню	частину	починаємо	клеїти	зверху.							
Фюзеляж	виготовлено.
3)	Вирізаємо	деталь	2	(хвостова	балка),	фальцюємо,	згинаємо	згідно	з	крес-
ленням.
4)	Балку	приклеюємо	до	фюзеляжу	клапаном	до	даху	і	двома	клапанами	до	за-
дньої	частини	фюзеляжу.	Чомусь	цю	важливу	деталь	часто	кріплять	не	так,	як	
вказано	в	тексті.	Як	правильно	приклеїти	балку,	дивись	на		мал.	5.
5) Вирізаємо	деталі	5	(кілі)	і	деталь	6	(стабілізатор).	Краї	стабілізатора	згина-
ємо	згідно	креслення	і	до	згинів	приклеюємо	кілі	так,	щоб	нижні	краї	деталей	
співпали.	Зібрану	деталь	центральною	частиною	приклеюємо	на	край	хвосто-
вої	балки.
6)	Вирізаємо	дві	деталі	3	(крила	нижні),	фальцюємо	передні	кромки	крил	двічі,	
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як	вказано	на	кресленні.
Також	ці	 кромки	треба	зігнути	двічі,	приклеїти	клапан	до	нижньої	частини	
крила	так,	щоб	поміж	двома	згинами	утворилась	невеличка	порожнина.	Це	
дасть	додаткову	жорсткість	крилам.
7)	Клапани	К	на	крилах	відгинаємо	донизу.	Крила	приклеїюємо	до	лівого	та	
правого	борту	фюзеляжу	в	означених	місцях	3.	Передньою	кромкою	крила	є	

та,	що	має	два	згини.
8)	Вирізаємо	деталь	4	 (крила	
верхні),	 фальцюємо	 двічі	 пе-
редню	кромку	крил,	двічі	кром-
ку	 згинаємо	 так,	 щоб	 поміж	
двома	згинами	утворилась	по-
рожнина.	
Клапани	Кл	відгинаємо	донизу,	
приклеюємо	клапани	до	бортів	

фюзеляжу	у	місцях,	позначених	Кл.	Нижню	частину	крила	приклеюємо	до	
даху	фюзеляжу	у	місці,	позначеному	4.	Передньою	кромкою	крила	є	та,	що	
зігнена	двічі.	Крило	не	повинне	перекрити	маленький	прямокутник,	що	зна-
ходиться	поруч	на	даху.	Це	–	маленьке	«віконце».
9)	 Вирізаємо	деталь	 10	 (стійки),	 кожну	фальцюємо	двічі	 (для	 чого	 –	 вже	
знаємо),	згинаємо	навпіл,	клапани	по	краях	згинаємо	назовні.	Приклеюємо	
стійки	нижніми	клапанами	до	нижніх	крил,	кромка	згину	повинна	«дивитися»	
вперед.	Стійки	встановлюємо	вертикально	і	клеїмо	до	верхніх	крил.
10)	Вирізаємо	деталь	7	(шасі).	Передня	стійка	позначена		А,	верхню	час-
тину	деталі	розрізаємо	до	пунктиру,	складаємо	навпіл,	клапани	відігинаємо	
назовні,	колеса	склеюємо,	клапани	приклеїюємо	до	дна	фюзеляжу	в	місці,	
означеному		7А.		
Шасі	Б	і	С	приклеюємо	одним	клапаном	до	борту,	іншим	–	до	дна	фюзеляжу	
в	означених	місцях	7Б	і	7С	відповідно.
11)	Вирізаємо	деталі		9	(шайби).
12)	Вирізаємо	деталі	8	(лопаті	гвинта),	приклеюємо	лопаті	до		шайби,	що	
помічена	рисками,	і	зверху	наклеюємо	ще	три	–	більшу,	меншу	і	маленьку.	
Останню	шайбу	клеїмо	знизу.	Вийшов	трилопатевий	гвинт.	Клеїмо	його	до	
передньої	частини	фюзеляжу	у	місці	означеному		Гв.					

  МОДЕЛЬ ГОТОВА!     
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ФАНТАЗІЇ НА ЗАДАНУ ТЕМУ
 	Якось	довелось	побачити	один	цікавий	експонат	

дитячої	творчості.	Це	–	вояк	19	століття,	зробле-
ний	з	фанери	і	розфарбований	по	військовій	моді	
того	часу,	який	має	ще	й		рушницю	з	довжелезним	
багнетом.	«А	що,	 як	 зробити	щось	 схоже,	але	 з	
паперу?»,	–	думаю	собі…	Прийшла	на	думку	дав-
ня	істина,	що	тулуб,	руки,	ноги,	шия,	голова	–	за	
великим	 рахунком	 мають	 вигляд	 циліндру.	 Тим	
більше,	що	 в	 мене	 вже	 були	 спроби	 зробити	 із	
циліндрів	робота.

 	Подивився	малюнки	вояків	минулих	часів	 і	роз-
почав	роботу.	Що	з	цього	вийшло	–	побачите	ниж-
че.	По-перше,	я	намалював	майбутню	модель	у	
заданому	розмірі					(див.	мал.	6).

Роздивимось деталі:
1.Тулуб	і	ноги.
2.Шия,	голова,	кашкет.
3,	4		Руки.
Б.Черевики	 	К.	Козирок	
кашкету		В.	Рушниця		Т.	
Багнет			М.	Палаш.	

 Розглянемо	 кожну	 де-
таль	 і	 створимо	 крес-
лення	окремих	частин.

 
 *Тулуб і ноги.          
Деталь	 є	 зрізаним	 конусом	 заввишки	 130	мм.	Верхня	
частина	має	ф-38	мм,	а	нижня	 	 -	ф-21	мм.	Креслимо	
розгортку	вказаної	деталі	(див.	мал.	9).	Праворуч	на	роз-
гортці	по	всій	висоті	маємо	клапан	завширшки	8	мм,	де-
таль	1.			
  *Шия, голова, кашкет.     
Деталь	є	циліндром	ф-19	мм	заввишки	75	мм.	На	крес-
ленні	ця	деталь	є	прямокутником	60х75	мм,	ще	8	мм	
додаємо	по	висоті	для	клапана	(див.	мал.	9,	деталь	2).
 *Руки.      
Деталі	є	циліндрами	з	ф-14	мм	та	довжиною	по	60	
мм.	На	кресленні	вони	мають	вигляд	прямокутників	
45х60	мм,	по	8	мм	додаємо	по	висоті	для	клапанів	
(див.	мал.9,	деталі	3,	4).	
	 *Черевики	(див.	мал.6,	деталь	Б).		
	 *Козирок	кашкету	(див.	мал.	9,	деталь	К).
	 *Рушниця	В	і	багнет	Т	розташовані	на	прямокутнику	40х170	мм	(див.	мал.9).	
	 *Палаш	М	розташований	на	прямокутнику	15х70	мм.

Мал. 6
Мал. 7

Мал. 8
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ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ

1.Розфарбовуваємо	деталі.	
2.Вирізаємо	деталь	1	(тулуб),	намотуємо	на	олівець,	придаючи	циліндричну	
форму,	склеюємо	уздовж,	ставимо	на	«ноги».	Якщо	деталь	не	стоїть	верти-
кально	–	поправимо	ножицями	нерівності.
3.	Вирізаємо	деталь	2	(голова),	на	олівці	придаємо	циліндричну	форму,	скле-
юємо.	Вирізаємо	деталь	К	(козирок),	приклеюємо	до	кашкету.
4.	З’єднуємо	голову	з	тулубом.	Для	цього	наносимо	клей	на	обидві	сторони	
низу	деталі	2,	вставляємо	її	по	комірець	у	верхню	частину	деталі	1.	Тримаючи	
деталь	2	у	вертикальному	положенні,	придавимо	до	неї	верх	передньої	і	за-
дньої	частини	деталі	1.	Деталі	у	 такому	положенні	 тримаємо,	доки	 голова	з	
кашкетом	надійно	приклеються	до	тулубу.		
5.Вирізаємо	деталі	3	і	4	(руки),	за	допомогою	олівця	надаємо	їм	форму	цилін-
дру,	склеюємо	по	довжині.	
6.Приклеюємо	руки	до	тулубу.	При	цьому	треба	бути	уважним,	щоб	не	пере-
плутати	місцями	руки:	під	номером	3	–	права	рука.	Перед	склеюванням	деталь	

треба	трошки	зім'яти	у	її	верхній	частині	там,	де	буде	
наноситися	клей,	і	приклеїти	до	тулубу.
7. Уважно	дослідимо	малюнок	Б	(черевики).	Кожен	
черевик	має	чотири	частини:	A	–	клапан	зовнішній,		
N	–	верхня	частина	чобота,	P	–	підошва	чобота,	С	–	
клапан	 внутрішній.	 Виріжемо	 деталі.	 Звернемо	 ува-
гу	на	малюнок	Ж.	Стрілка,	що	йде	догори,	вказує	на	
передню	частину	штанини.	А	стрілка,	що	йде	донизу,	
вказує	на	те,	яким	повинен	бути	черевик.	Приклеює-
мо	черевик	до	штанини,	як	вказано	на	малюнку	Ж.		
8.Щоб	 модель	 була	 стійкою,	 зробимо	 підставку	 з	
картону	(див.мал.7).	Як	бачимо,	підставка	має	хвос-
тик,	який	треба	відігнути	догори	під	прямим	кутом.
9.Приклеїмо	гвардійця	до	підставки.	Для	цього	нане-
семо	 клей	на	підошви	черевиків	 і	 задню	внутрішню	
частину	штанів.	 Приклеїмо	штанину	 до	 хвостика,	 а	
підошви	–	до	площини	підставки	(див.мал.8).		
10.Озброїмо	 вояка.	 Виріжемо	 деталь	 В,	 складемо	
деталь	«гармошкою»	уздовж	і	ретельно	склеїмо		(по-
винно	бути	три	шари	паперу).
	 Коли	клей	достатньо	підсохне,	виріжемо	обидві	

деталі	(рушниця	та	багнет).	Бажано	розфарбувати	їх	зворотні	частини.
	 Багнет	приклеюємо	до	дула	рушниці	і	в	вертикальному	положенні	при-
клеюємо	до	правої	руки	гвардійця	назовні.	Рушниця	повинна	опиратися	при-
кладом	на	підставку.	
	 Повторюємо	вищевказані	дії	з	деталлю	М	(палаш).
	 Готовий	палаш	чіпляємо	до	лівого	стегна	збоку.

МОДЕЛЬ ГОТОВА!



Мал. 9



Але фантазії на цьому не закінчилися. Своєю незвичайністю, новизною, 
а також простотою виконання, цей гвардієць скорив серця і дітей, і до-

рослих. Щоб збільшити успіх, я почав, так би мовити, «кувати залізо, поки 
гаряче». За короткий час були «скуті» каноніри з гарматою часів вітриль-
ного флоту, козаки Грай, Око, Тур з відомих мультфільмів,  декілька типа-
жів з тваринного світу та інше. Нижче приводжу стислий опис, креслення і 

фото деяких експонатів.

ВЕСЕЛІ ТА ВИНАХІДЛИВІ КОЗАКИ
	 Спочатку	 	я	створив	портрети	козаків	у	повний	зріст	таким	чином,	щоб	
майбутня	розгортка	кожного	вміщалася	на	аркуші	А-4	(див.мал.10).		
	 Охарактеризую	особливості	виготовлення	моделей	по	черзі:

ТУР (див.мал.	11).	

       
  

 

 
Тулуб,	шаровари,	голова	є	усіченими	конусами.	Рукава	сорочки	та	руки	–	цилін-
дри.	Деталі	7	(чоботи)	мають		спрощену	конструкцію.	Кожен	«чобіт»	має	по		три	
пелюстки,	які	згинаються	під	прямим	кутом	і		кріпляться		до	шароварів	спереду.
	 Слід	звернути	увагу	на	те,	як	у	Тура	сформована		зачіска.	Спочатку	скле-
їмо	 голову,	далі	 зробимо	5	прорізів.	Потім	 конструкцію	вдінемо	на	мізинець,	
нанесемо	клей	на	«волосся»	і	притиснемо	його	до	мізинця,	формуючи	зачіску.	
При	 збиранні	 моделі	 насамперед	 виготовляються	шаровари,	 а	 потім	 до	 них	
приклеюється	готовий	тулуб.	Голова	кріпиться	до	верху	тулуба.	Для	цього	нано-
симо	клей	на	шию	спереду	і	ззаду.	Вставляємо	голову	в	тулуб	на	8-10	мм	і	при-
тискуємо	до	шиї	передню	і	задню	частини	тулуба.	Треба	утримувати	модель	в	
такому	стані,	доки	не	висохне	клей.	Виготовимо	рукави	і	руки,	потім	руки	вклеїмо	
в	рукави	та	приклеїмо	до	тулуба.	Місце	на	тулубі,	до	якого	будуть	кріпитися	руки,	
треба	прим’яти.	Потім	прикріпимо	пасок	на	належне	місце.
	 Таким	же	чином	виготовляються	Око	(див.мал.	12)	та	Грай	(див.мал.	14).	
Тут	додаються	«оселедці»	та	вуса.		Грай	ще	має	гарного	капелюха,		а	Око	і	зо-
всім	складається	з	одного	конуса.	Також	вони	відрізняються	тим,	що	шиї	виготов-
ляються	окремо.	Як	кріпиться	шия	до	голови	і	до	тулуба	–	дивись	на	мал.	13.
	 Наші	козаки	не	тільки	грали	у	футбол,	як	у	відомому	мультфільмі,	але	і	й	
брали	участь	в	військових	походах.	Для	озброєння	цієї	трійки	найкраще	підійде	
гармата,	про	конструкцію	якої	мова	піде	нижче.
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Мал. 10



Мал. 11



1. Голова 
2. Шия

3. Загальний вигляд
4. У розрізі

Мал.13

Мал. 12



Мал.14



 ПРО АРТИЛЕРІЮ
Не	секрет,	що	збройні	конфлікти	виникли	ще	у	давні	роки.	А	коли	так,	то		

протягом	багатьох	віків	 і	тисячоліть,	удосконалювались	засоби	збройної	бо-
ротьби	від	палиці	і	каменюки	до	сучасних	надпотужних	артилерійських	систем	
і	не	тільки.

З	історії	війн	відомі	стародавні	«артилерійські»	засоби,	що	вражали	су-
противника	 на	 відстані,	 це:	 пращі,	 балістичні	 пристрої,	 катапульти	 та	 інше.	
Але	 пошуки	 більш	руйнівної	 зброї	 в	 13	 столітті	 привели	до	 застосування	 у	
цій	справі	пороху.	А	у	стародавньому	Китаї	та	Індії	він	використовувався	для	
створення	фейєрверків.	

Спочатку	з’явилась	легка	вогнепальна	зброя,	яка	мала	малий	калібр	(10–
20	мм).	З	часом	 калібр	стає	20-50мм,	ця	 зброя	почала	 зватися	 гарматами.	
Стволи	гармат	виготовляли	в	кузнях	із	залізних	смуг	і	кріпили	до	підставок	з	
деревини	на	колесах	(лафетів).	Процес	створення	ствола	був	трудомістким	і	
не	дозволяв	їх	масового	виробництва.	У	15	столітті	винайшли	спосіб	виготов-
лення	стволів	гармат	за	допомогою	ливарного	процесу	з	бронзи,	а	потім	і	з	
чавуну.	Для	враження	супротивника	у	якості	снаряду	користувались	камінням,	
пізніше	–	ядрами,	відлитими	з	чавуну.	Далі	такі	ядра	робили	пустотілими	і	на-
чиняли	їх	вибухівкою.

В	цей	час	артилерія	вже	мала	свою	класифікацію	за	призначенням:	
для	оборони	фортець,	встановлювалась	на	мурах;
для	руйнування	фортечних	мурів;
польова,	для	підтримки	піхоти	та	кінноти	на	полі	бою;
корабельна,	встановлювалась	на	кораблях,	та	інше.
Гармати	заряджались	«з	дула»:	спочатку	туди	заштовхували	пороховий	

заряд,	потім	–	пиж	і	ядро.	Процес	був	складний	і	займав	багато	часу,	та	й	ядра	
летіли	не	так	вже	далеко.	

Подальші	пошуки	конструкторів	в	середині	19	сторіччя	привели	до	ство-
рення	гармати	нового	типу.	Тепер	її	заряджали	з	«казенної	частини»	і	створи-
ли	до	неї	унітарний	патрон.	Ствол	в	середині	отримав	нарізи.	Це	примушува-
ло	снаряд	обертатися	навкруг	своєї	осі	в	польоті,	при	цьому	він	летів	далі	і	був	
влучнішим.	Потім	гармати	отримали	компенсатор	віддачі	під	час	пострілу.	З	
упровадженням	цього	механізму	після	пострілу	гармата	вже	не	відкочувалась	
назад.

Приблизно	така	конструкція	гармат	залишилась	до	наших	днів.
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ГАРМАТА
Зосередимо	свою	увагу	на	кресленні	моделі	(див.мал.	15).

Ствол (1). Це	прямокутник	з	зубцями	зверху	Д	і	знизу	К.	На	кресленні	маємо	
два	кола	з	такими	ж	позначками.	При	виготовленні	деталі	кола	кріпимо	в	озна-
чених	місцях	 та	 в	 колі	Д	робимо	отвір.	Перед	 склеюванням	ствола	робимо	
два	отвори,	означені	хрестиками.	Туди	вставляємо	цапфу,	зробивши	циліндр	
ф-2,5	мм	з	прямокутника	2.		
Лафет (3). Конструкція	на	перший	по-
гляд	 складна,	 але	 все	 стане	 на	 свої	
місця,	якщо	згинати	заготівлю	згідно	по-
значок	на	кресленні.	Для	створення	міц-
ності	 лафету	 маємо	 накладку	 (деталь	
8),	 яку	 кріпимо	 до	 опор	 лафета.	 Місце	
кріплення	позначено	літерою	Н	на	обох	
опорах.	Другою	деталлю,	що	 додає	 ла-
фету	міцності,	є	вісь	(деталь	6).	Надаємо	
деталі	форму	циліндра	ф-10	мм	і	кріпимо	
до	низу	лафета	в	місцях,	позначених	лі-
терою	Т.	Лафет	по	всій	довжині	повинен	
мати	одну	ширину.	
Колеса (4, 5).	 	 Під	 позначкою	 4	маємо	 зовнішню	 частину	 колеса,	 під	 по-
значкою	5	–	внутрішню	частину.	При	виготовленні	колеса	спочатку	видалити	
папір	поміж	спицями,	а	на	внутрішній	частині	колеса	–	коло	в	центрі.	На	зо-
внішній	частині	колеса	в	центрі	зробити	прорізи.	Внутрішню	частину	колеса	
прикріпити	на	зворотному	боці	зовнішньої	частини.	Клапани,	що	розташовані	
по	периметру	зовнішньої	частини	колеса,	згинаємо	під	прямим	кутом,	ліворуч	
та	праворуч	–	через	один.	До	цих	клапанів	приклеюємо	обід	по	периметру	і	
отримуємо	колесо.

Закріплюємо	колеса	до	лафета.	Для	цього	беремо	лафет,	наносимо	клей	
на	краї	осі	і	одягаємо	колеса.	При	цьому	клапани,	що	в	центрі	колеса,	повинні	
вийти	назовні	і	утворити	як	би	маточину	коліс.

Ставимо	ствол	на	місце.	Для	цього	ствол	цапфами	ставимо	на	лафет	по	
осі	М-М	і	кріпимо	цапфи	деталями		М,	надавши	їм	належної	форми.	Зпереду,	
під	дуло	в	жолоб	лафету,	ставимо	деталь	Ф,	згорнуту	у	циліндр.	Ця	деталь	за-
безпечить	стволу	стійкість.

Банник	(7,	9).	Деталь	9	є	ручкою	банника	ф	–	2,5	мм.
Деталь	7	є	щіткою	банника,	яка	намотується	на	ручку	вузьким	краєм.

МОДЕЛЬ ГОТОВА!
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ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ ФЛОТ

Заслуговують	уваги	моделі	матроса	(див.мал.	16),	морського	офіцера	
(див.мал.	17)	і	корабельної	гармати	часів	вітрильного	флоту	(див.мал.	18).	
У	виготовленні	матроса	та	офіцера,	на	мій	погляд,	питань	не	повинно	бути.

Розберемося	з	виготовленням	гармати	(див.мал.18).
Модель	складається	з:
1.Боковини	лафету.	
2.Дна	лафету
3.Ствола
4.Колес
5.Заглушки
6.Утримувачів	осей
7.Цапфи
8.Утримувачів	цапфи
9.Зміцнювача	ствола
10.	Допоміжної	деталі
Спочатку	виготовимо	бокові	частини	лафету,	потім	дно.	
До	дна	приклеїмо	бокові	частини	ліворуч	та	праворуч.	На	кожній	бо-

кової	частині		лафету,	на	уступах,	зостаються	чотири	«вікна»,	котрі	заклеї-
мо		накладками	А.	До	дна	кріпимо	утримувачі	осей	(деталь	6).	Перед	тим,	
як	склеювати	ствол,	треба	зробити	два	отвори	в	місцях	перехрещень.	В	ці	
отвори	вставлюємо	цапфу,	зробивши	з	деталі	7	циліндр	ф-3	мм.	Ставимо	на	
місце	заглушку	5,	намотуємо	на	край	ствола	деталь	9.

Ствол	цапфами	кладемо	на	лафет	і	закріплюємо	утримувачами	цапфи	
деталі	 8.	До	 кожного	 колеса,	щоб	 зробити	 його	ширше,	 треба	 прикріпити	
картонні	кола	в	3-4	шари.

З	деталі	10	робимо	коло	або	прямокутник	та	закріплюємо	його	під	за-
дньою	частиною	ствола,	щоб	він	не	задирався	угору.	Осями	для	колісних	
пар	добре	послугують	зубочистки.		
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    ПРО БРАТІВ НАШИХ МЕНШИХ

Пропоную моделі конячки, такси та жирафа.

Здавалося	б,	з	паперових	циліндрів	неможливо	відтворити	справжній	
вигляд	тваринок.	Але	вони	виходять	добре	впізнаваними	і	не	позбавленими	
деякої	принадності.	Дивіться	фото,	малюнки,	розгортки	цих	персонажів	та	
творіть.	

Зроблю	деякі	зауваження.

Конячка.  

Клапани	на	деталі		4	(шия)	розгорніть	
назовні	 і	 одним	 кінцем	 деталі	 приклейте	
до	тулубу	(деталь	1).	На	інший	кінець	при-
клейте	голову	(деталь		3).	Гриву	(деталь		7)	
зігніть	вздовж	і	приклейте	до	шиї	і	ззаду.

Перед	тим,	як	кріпити	ноги	до	тулуба,	
треба	їх	стиснути	у	місці	нанесення	клею.

Вуха	(деталь	6)	не	мають	клапанів	для	
приклеювання.	 Зігніть	 деталь	 навпіл,	 на-
несіть	клей	на	одну	половину	знизу	і	при-
клейте	до	голови	в	помічених	штриховкою	
місцях.

Хвіст	(деталь	5)	в	нижній	частині	розріжте	по	лініях.

Такса.     

Клапани	на	вухах	(деталь	5)	необхід-
но	відігнути	від	себе	і	приклеїти	на	місце.

Хвіст	 спочатку	 склейте,	 а	 як	 висохне	
клей,	його	слід	 зім’яти	 так,	щоб	став	схо-
жий	на	дійсний.

З	виготовленням	жирафа	не	повинно	
виникнути	проблем.	
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ФАНТАЗУЄМО ДАЛІ
Практично	водночас	на	вулицях	з’явилися	дивовижні	саморухомі	каре-

ти,	а	в	повітрі	–	не	менш	унікальні	рукотворні	птахи.	Багато	хто	робив	спробу	
поєднати	ці	дві	якості	та	створити	такий	собі	автомобіль-літак.	В	кінофільмі	
«Фантомас»	головний	герой	мав	схоже	авто,	яке	дозволяло	бути	невлови-
мим.	Роботи	по	створенню	такого	 гібриду	ведуться	й	сьогодні.	Були	скон-
струйовані	 окремі	 екземпляри,	 але	широкого	вживання	вони	не	 знайшли.	
Виготовляючи	цю	модель,	ми	приєднуємося	до	шукачів	істини	у	цій	складній	
справі.	

ТРАНСФОРМЕР
Складається	з	таких	частин:
1.Кабіна
2.Хвостова	балка
3,4.Крила
5.Козирок
6.Дно
7.Кіль	лівий
8.Кіль	правий
9,10.Утримувачі
	осі	коліс
11.Шайби	гвинта
12.Лопаті	гвинта
В.Утримувач	гвинта
С.Обмежувач	крил
Д.Стабілізатор
Кр.	Кронштейни
М.Колеса	задні
П.Колеса	передні		

ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ
1.Розфарбовуваємо	деталі	у	веселі	кольори.
2.Вирізаємо	 деталь	 1	 (кабіна),	 фальцюємо	 по	 лініях	 згину,	 згинаємо	

згідно	креслення,	робимо	2	отвори	ф	1мм	в	місцях,	позначених	хрестиком.	
3.Вирізаємо	деталь	6	(дно	кабіни),	приклеюємо	на	належне	місце.	Над-

пис	на	деталі	–	Пр	і	Лв(правий	і	лівий	борт)	повинен	зостатися	назовні.	
4.Вирізаємо	деталь	2	(хвостова	балка),	згинаємо	згідно	креслення,	скле-

юємо.	Вирізаємо	деталь	Д(стабілізатор),	згинаємо,	приклеюємо	до	хвосто-
вої	балки	на	належне	місце	(дивись	позначення	на	обох	деталях	К-К1)

5.Приклеюємо	хвостову	балку	до	кабіни.	При	цьому	клапани	треба	віді-
гнути	назовні.	Центральна	частина,	що	поміж	клапанів,	клеїться	на	кабіну	
зверху,	а	клапани	–	до	вертикальної	задньої	стінки	кабіни.

6.Вирізаємо	деталь	Кр	(кронштейни),	зігнемо	згідно	креслення,	прикле-
їмо	до	дна	в	означених	місцях	-	Пр	і	Лв,	вузенькі	клапани	клеїмо	до	бортів	
кабіни	в	місцях	означених	Пр	і	Лв.

7.Вирізаємо	деталі	9,10	 (утримувачі	осі),	 згинаємо	згідно	 креслення	 (у	
вигляді	тригранної	призми),	приклеюємо	по	одному	утримувачу	знизу	кронш-
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тейнів	по	краях	(лівий	та	правий	борт),	також	приклеюємо	по	одному	утриму-
вачу	осі	по	краях	стабілізатора	знизу.

8.Колеса	П	і	М	приклеюємо	до	картону,	робимо	отвори	в	центрі	коліс	ф	
1,0мм.	Як	висохне	клей,		вирізаємо.

9.Встановлюємо	 колеса	 на	 належні	 місця:	 для	 цього	 беремо	
вісь(зубочистку),	на	край	наносимо	трошки	клею	і	вставляємо	в	отвір	колеса	
на	5-7	мм.	Потім	вільним	краєм	вставляємо	в	утримувачі	осі,	на		край	осі	на-
носимо	клей	і	ставимо	друге	колесо.

Таким	чином	монтуємо	всі	колеса,	П	–	передні,	М	–	задні.
10.Вирізаємо	деталі	7,8	(кілі),	згинаємо	клапани	приблизно	під	кутом	30	гра-
дусів,	клеїмо	на	утримувачі	стабілізатора	в	місцях	Пр,	Лв.

11.Вирізаємо	деталі	3,4	(крила),	робимо	отвори	ф	1,0	мм	в	місцях,	по-
мічених	хрестиками.	Деталі	обов’язково	фальцювати	по	означених	лініях,	
зігнути	двічі,	що	дасть	додаткову	жорсткість	передньої	кромки	крил.	Задню	
кромку	склеюємо	вздовж.	При	цьому	прослідкуймо,	щоб	обидва	отвори	спів-
пали.	

12.В	отвори	зверху	кабіни	(дивись	пункт	2)	вклеюємо	у	вертикальному	
положенні	 паперові	 циліндрики	ф	 1,5	мм,	 довжиною	20	мм	 таким	 чином,	
щоб	вони	здіймались	над	дахом	на	8-10	мм.

13.Вдіваємо	крила	отворами	на	циліндрики:	праве	крило	на	правий	ци-
ліндрик,	ліве	–	відповідно.	(Мал.	23)	Щоб	при	розвороті	крила	не	провисали,	
на	циліндрики	надінемо	по	3-4	паперові	шайби.

14.Вирізаємо	деталь	5	(козирок),	робимо	два	отвори,	що	означені	хрес-
тиками,	 згинаємо	 згідно	 крес-
лення.	Козирок	отворами	вста-
новлюємо	на	циліндрики;	край,	
що	поклався	на	кабіну,	до	неї	і	
приклеюємо.	 Козирок	 повинен	
розташовуватися	горизонталь-
но.	 Залишок	 циліндриків	 по-
трібно	зрізати	та	прикріпити	їх	
до	козирка	зверху	клеєм.	(Мал	
23)		

15.Вирізаємо	деталь	С	(об-
межувач	 крил),	 згинаємо	 згід-
но	креслення,	приклеюємо	до	
хвостової	балки	в	місці,	позна-
ченому	«С».

16.Вирізаємо	 деталі	 11	
(шайби	гвинта)	та	12	(лопаті	

гвинта).	Приклеюємо	лопаті	до	шайби	з	позначками,	іншу	шайбу	закріпляє-
мо	зверху.	Гвинт	готовий.

17.Вирізаємо	деталь	В	(утримувач	гвинта),	згинаємо	згідно	креслення,	
приклеюємо	деталь	на	край	хвостової	балки	у	місці,	означеному	«В»	Кріпи-
мо	гвинт	до	утримувача.
Модель готова.

При демонстрації моделі у якості літака – крила повертати вперед 
до обмеження. При демонстрації моделі у якості авто крила встановити 
вздовж корпуса до обмежувача.

Мал.23

1. Кабіна 
2. Хвостова балка
3. Паперові циліндрики

4. Крило ліве
5.Козирок
6.Крило праве



ПОРУШУЮЧИ СТЕРЕОТИПИ
Справжній	конструктор	сміливо	порушує	сталі	стереотипи.	Плодом	та-

ких	пошуків	з’являються	зразки	техніки,	які	«не	лізуть	в	ніякі	ворота»	за	твер-
дженням	багатьох	спеціалістів.	А	після	іспитів	виявляється,	що	цей	винахід	є	
проривом	у	відповідній	галузі	виробництва.	Так,	прикладом	вдалих	пошуків	
авіаконструктора	Сергія	Ільюшина	є	створення	штурмовика	кінця	тридцятих		
років	минулого	сторіччя.	Якщо	до	нього	конструктори	«чіпляли»	броню	на	
вже	готовий	каркас	літака,	то	Сергій	Ільюшин	пішов	іншим	шляхом:	за	до-
помогою	штамповки	з	броні	виготовлялась	капсула.	У	капсулі	знаходилась	
кабіна	пілота	і	двигун,	а	до	неї	кріпилися	крила	та	хвостова	частина	літака.

В	 часи	Другої	 світової	 війни	 за	 живучість	 і	 вогневу	міць	 Іл-2	 назива-
ли	«Літаючим	танком».	А	прикладом	з	нульовим	результатом	є	бажана	ідея	
конструкторів	–		причепити	до	справжнього	танка	крила	та	хвіст.	Далі	дослід-
ного	зразка	справа	не	пішла.

У	1938	році	конструктори	авіаційної	фірми	«Фокке-Вульф»	створили	лі-
так	незвичайної	конструкції.	На	ньому	кабіна	і	крила	знаходились	на	звич-
ному	місці,	а	фюзеляж	розділився	навпіл,	утворивши	дві	хвостові	балки.	Це	
–	FW	189.	На	перший	погляд,	ця	машина	нічим	видатним	не	відзначалася:	
і	швидкість	 невелика,	 і	 озброєна	 слабувато,	 і	 бомбове	 навантаження	ма-
лувате,	 і	 екіпаж	 в	 кабіні,	 як	 на	долоні.	Але	літак	 відзначився	 як	 невлови-
мий	розвідник	і	корегувальник.	Радянські	солдати	прозвали	його	«Рамою»	
за		незвичайний	вигляд.	Його	поява	в	небі	означала	скорий	артобстріл	або	
бомбардування.	У	всіх	спогадах	ветеранів	«Раму»	поминали	«незлим	тихим	
словом».	Згодом	з’явились	подібні	літаки	в	інших	арміях.	Був	і	радянський	
літак	під	назвою	Су	–	12.

БІЛИЙ ВОРОН
Починаємо	працювати	над	моделлю	«Білий	ворон»	–		літаком	з	двома	

фюзеляжами	і	повітряним	гвинтом,	який	розташований	за	кабіною.		
До	складу	моделі	входять:
1.Гондола
2.Хвостові	балки
3.Крила
4.Кілі
5.Шасі
6.Крила	допоміжні
7.Лопаті	гвинта		
8.Шайби
9.Двигун
10.Стабілізатор

 
ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ

1.Розфарбовуємо		деталі.
2.Вирізаємо	деталь	1	(гондола),	фальцюємо	по	лініях	згину,	згинаємо	

згідно	креслення,	склеюємо.
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3.Вирізаємо	 деталь	 3	 (крила),	 фальцюємо	 по	 лініях	 згину.	 Згинаємо	
згідно	креслення,	склеюємо	обидві	частини	вздовж.	Увага!		По	кромці	крила	
для	його	жорсткості	робимо	два	згини.	Клей	наносимо	на	вузьку	частину	де-
талі	по	краю.	При	склеюванні	слідкуємо,	щоб	проміжок	між	згинами	утворив	
порожнину.

4.Крила	центральною	частиною	клеїмо	до	гондоли	знизу,	а	клапанами,	
відігнутими	під	прямим	кутом,	–	до	бортів.

5.Вирізаємо	деталі	2	(хвостові	балки),	згинаємо	згідно	креслення.
6.Приклеюємо	хвостові	балки	до	крил	ліворуч	та	праворуч	від	гондоли	

в	п’яти	міліметрах.	
7.Вирізаємо	деталь	4	(кілі),	згинаємо	згідно	креслення,	відгинаємо	кла-

пани	верхні	та	нижні,	середні	частини	склеюємо	(клей	наносити	по	краях).	
Нижніми	клапанами	кілі	приклеюємо	до	хвостових	балок	зверху	на	краю.

8.Вирізаємо	деталь	10	(стабілізатор),	згинаємо	згідно	креслення,	скле-
юємо	вздовж.

9.Приклеюємо	стабілізатор	до	кілів	на	верхні	клапани.
10.Вирізаємо	 деталі	 6	 (допоміжні	 крила),	 згинаємо	 згідно	 креслення,	

клеїмо	до	бортів	гондоли	в	передній	її	частині.
11.Вирізаємо	деталь	9	(двигун),	згинаємо	згідно	креслення.	Відігнутими	

назовні	клапанами	клеїмо	до	даху	гондоли	і	одним	клапаном	–	до	задньої	її	
стінки	(Малюнок	25).

12.Вирізаємо	деталі	7(лопаті	гвинта),	клеїмо	лопаті	до	вирізаної	шайби,	
а	зверху	клеїмо	шайбу,	помічену	крапками,	потім	приклеюємо	чотири	шайби	
до	шайби	А	знизу.	Готовий	гвинт	закріплюємо	до	задньої	частини	двигуна.

13.Вирізаємо	деталі	5	 (шасі),	 згинаємо	кожну	деталь	навпіл,	 клапани	
відгинаємо	назовні.	Клеїмо	одне	шасі	до	дна	 гондоли	спереду.	Клеїмо	по	
одному	шасі	під	крила	в	районі	кріплення	хвостових	балок.

МОДЕЛЬ ГОТОВА!

Мал.25

1. Двигун 
2. Клапани
3. Капсула
4. Допоміжне крило

5.Крило
6.Клапан
7.Хвостові балки
8.Повітряний гвинт
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Мал.24



БУРЕВІЙ
Цілком	випадково,	після	опису	моделей	літаків,	 прийшла	черга	 засо-

бів	боротьби	з	ними.	Але	не	випадково	військові	водночас	з	появою	літа-
ючих	засобів	блискавично	застосували	їх	в	цілях	знищення	собі	подібних.	
А	потенціальні	жертви	цієї	 навали	 з	 неба	 зреагували	 створенням	 засобів	
знищення	цієї	нахаби.	Вже	в	Першу	світову	з	авіацією	боролися	малокалі-
берною	артилерією	та	великокаліберними	кулеметами.	Так	з’явилась	зеніт-
на	артилерія,	яка	вдосконалювалася	вслід	удосконаленню	авіації.	З	часом		
засоби	боротьби	з	повітряними	цілями	отримали	два,	а	потім	–		чотири	ство-
ли.		Для	кращої	мобільності	зенітні	установки		почали	монтувати	на	авто.	З	
кінця	тридцятих	років	минулого	сторіччя,	зенітні	засоби	зайняли	місце	і	на	
гусеничних	машинах.	Більш	відомі	зразки	таких	систем:	«Шилка»,	«Ангара»,	
«Тунгуска»…

Виготовимо	 модель	 самохідної,	 багатоствольної	 артилерійської	 уста-
новки	«Буревій».	Модель	складається	з	та-
ких	деталей:

1.Корпус						2.Дно					3.Гармати			
4.Бортові	катки			5.Ведучі	та	відомі	катки
6.Гусениці

ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ
1.Розфарбовуваємо	деталі
2.Вирізаємо	 деталь	 1	 (корпус),	 фаль-

цьуємо	по	лініях	згину,	робимо	чотири	отво-
ри	ф	3мм	в	передній	частині	корпусу	(помічено	хрестиками),	склеюємо.

3.Вирізаємо	деталь	2	(дно),	згинаємо	згідно	креслення.	Вклеюємо	дно	
по	центру	корпуса,	в	середину,	–	до	вертикальної	задньої	і	передньої		стінки,	
яка	похила.				

4.Вирізаємо	деталі	6	(гусениці)
5.Вирізаємо	деталі	4	(бортові	катки)	і	5	(котки	відомі	і	ведучі).	Склеюємо	

вирізані	деталі	у	кільця:	бортові	ф	25,5	–	
6	штук,	ведучі	і	відомі	ф	19мм	–	4	штуки

6.Гусеницю	 покладемо	 на	 рівну	 по-
верхню	 зображенням	 донизу.	 Беремо	 3	
бортові	катки	і	приклеюємо	до	гусениці	у	
її	центрі	вздовж.	Потім	приклеюємо	котки	
ліворуч	 та	 праворуч	 від	 бортових	 котків	
ф	19мм.	Усі	котки	приклеюємо	поміж	со-
бою.	Далі	приклеюємо	гусеницю	до	котків	
з	діаметрально	протилежного	боку.	Стик	
гусениці	склеїмо	внапуск.	(Дивись	малю-
нок	26)

Таку	ж	 операцію	 виконаймо	 з	 іншою-
гусеницею	 і	 котками.	Отримані	 конструкції	
приклеїмо	у	середину	до	стелі	корпуса,	лі-
воруч	та	праворуч	від	дна.	 (Дивись	малю-

нок	27)
7.Вирізаємо	деталі	3	(гармати),	скручуємо	в	циліндри	ф	3мм,		вклеїює-

мо	в	отвори	у	корпусі	моделі	всі	під	кутом	20-30	градусів.   МОДЕЛЬ ГОТОВА!  

Мал.26

Мал.27
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Мал.28



КОНТУРНІ	МОДЕЛІ
Мабуть,	буде	несправедливо	не	показа-

ти	модельки	для	молодших	школяриків.
Розглянемо	декілька	силуетних	моделей	

технічного	напрямку.	 	Для	початку	пропоную	
такі	моделі:

1.Аеромобіль	-	мал.29
2.Криголам	-	мал.30
3.Трактор	-	мал.31
4.БТР	«ВОВК»	-	мал.32
Усі	вони	виробляються	за	єдиним	принципом,	а	саме:

Малюємо	 контур	 майбутньої	 моделі.	
Над	цим	контуром	створюємо	його	дзеркаль-
не	 відображення.	 При	 цьому	 можна	 скорис-
татися	 	 комп’ютерною	 	 програмою	 «Adobe	
Photoshop».

Виготовимо	модель	–	АЕРОМОБІЛЬ  
МОДЕЛЬ	СКЛАДАЄТЬСЯ	з	таких	деталей:
1.Корпус
2.Основа
3.Повітряний	гвинт

ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ
1.Розфарбовуваємо	деталі
2.Вирізаємо	окремо	обидві	частини	корпуса	

(дет1)
3.Під	прямим	кутом	відігинаємо	клапани
4.Ставимо	 обидві	 половинки	 на	 рівну	 по-

верхню	 і	 ретельно	 сумістимо	 контури	 деталей.	
Тримаючи	в	такому	положенні	деталі,	наносимо	
трошки	клею	поміж	деталями.

5.Зачекаємо	півхвилини,	наносимо	клей	по-
між	деталей	з	краю	по	всьому	контуру.

6.Готовий	 корпус	 приклеюємо	 до	 деталі	 2	
(основа)

7.Клеїмо	деталь	3	(гвинт)	до	відігнутих	клапанів	-	К.
Таким	же	чином	виготовляються	КРИГОЛАМ,	ТРАКТОР,	БТР,	які	мають	ще	

менше	деталей.
Трошки	складнішими,	але	набагато	ці-

кавішими	є	моделі	АВТОФУРГОНА	-мал.33	
та	ПАРОВОЗА	-	мал.34.	В	цих	моделях	де-
таль	«основа»	перетворена	на	платформу,	
на	яку	монтується	ходова	частина	(осі	та	ко-
леса).	 Осями	 слугують	 зубочистки.	 Колеса	
наклеюються	на	картонну	основу	для	надан-
ня	їм	жорсткості.	Таким	чином	моделі	стають	
рухомими.		
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Мал.29



Мал.30



Мал.31



Мал.32



Мал.33



Мал.34



НЕСПОДІВАНИЙ	ВИБІР

Вдосконалені	зовнішні	форми,	прихована	потужність	та	таємничість…	
Це	далеко	не	весь	перелік.	яким	можна	охарактеризувати	сучасний	підвод-
ний	човен.

Запропонована	модель	не	є	копією	існуючого	човна.	Цей	проект	–		чис-
та	фантазія	з	додержанням	загальних	правил	будови	сучасної	субмарини.	
Дивись	фото	та	мал.	35.	

МОДЕЛЬ	СКЛАДАЄТЬСЯ	з	наступних	деталей:
1.Корпус
2.Рубка
3.Стабілізатори	вертикальні
4.Стабілізатори	горизонтальні
5.Гвинт

ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ:
1.Центральна	частина	корпуса	(в)	виготовлена	у	вигляді	труби	з	паперу	

ф	80	мм,	довжиною	310	мм.
Носова	 (а)	та	кормова	 (с)	частини	корпуса	виготовлені	з	пінопласту	 і	

закріплені	до	центральної	частини.
Носова	частина	має	довжину	55	мм,	ф	80	мм.	Її	передня	частина	ви-

конана	у	вигляді	півкулі.
Кормова	частина	має	форму	конусу	довжиною	110	мм,	ф	80	мм.	На	ній	

встановлені	вертикальні	стабілізатори	(3)	загальним	розмахом	100	мм	і	го-
ризонтальні	стабілізатори	(4)	загальним	розмахом	160	мм.

Рубка	з	пінопласту,	заввишки	88	мм	і	довжиною	75	мм,	має	обтікаєму	
форму.	На	рубці	розташовані	керма,	загальним	розмахом	175	мм.

Гвинт	ф	50	мм	з	картону	має	16	лопатей.	Кріпиться	до	корми	шурупом.	
Спереду	 і	 ззаду	рубки	закріплений	настил	з	деревини	завширшки	15	

мм,	на	якому	вишикувався	екіпаж	човна.	
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 ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН: ЗЛО ЧИ БЛАГО? 

Відомі	випадки	застосування	спеціальних	засобів	для	знаходження	лю-
дини	під	водою	ще	в	античні	часи.	Є	 історичні	дані,	що	Олександр	Маке-
донський	занурювався	під	воду	у	спеціальному	обладнанні.	Вважається,	що	
перший	підводний	човен,	конструкція	якого	дозволяла	рухатися	під	водою,	
був	збудований	в	1620	році.	Її	сконструював	та	випробував	на	Темзі	механік	
та	фізик	з	Нідерландів	Корнелій	Ван-Дреббель.	Корпус	цього	човна	вигото-
вили	з	деревини	і	обтягли	шкірою.	Він	рухався	за	допомогою	м’язової	сили	
людини.	Міг	перебувати	під	водою	3-4	години.	Про	її	надійність	говорить	той	
факт,	що	сам	король	Англії	Генріх	II	неодноразово	здійснював	на	ньому	під-
водні	прогулянки.	Перші	спроби	застосувати	підводний	човен	у	військовій	
справі	були	зроблені	в	США.	Це	було	під	час	громадянської	війни	у	другій	
половині	19	сторіччя.	Але	така	спроба	не	мала	успіху.

Конструкція	підводних	човнів	весь	час	удосконалювалася.	До	початку	
Першої	світової	війни	підводні	човни	вже	мали	руйнівну	зброю	–		самохідну	
міну	(торпеду)	і	були	загрозливою	силою	на	морі.	У	цій	війні	човни	кайзерів-
ської	Німеччини	майже	поставили	на	коліна	Великобританію,	запровадивши	
блокаду	Британських	островів.

У	всій	«красі»	підводні	 сили	 гітлерівської	Німеччини	показали	себе	у	
часи	Другої	світової	війни.	Так	звані	«Вовчі	зграї»	кригсмаринен	шматували	
конвої	суден,	які	доставляли	вантажі	у	Великобританію,	і	конвої,	що	йшли	з	
вантажами	Ленд-Лізу	до	СРСР.

Також	в	цей	час	підводні	флоти	США	і	Японії	здійснювали	жорстоку	бо-
ротьбу	на	Тихоокеанському	театрі	військових	дій.

Сучасні	підводні	флоти	провідних	держав	мають	на	озброєнні	ядерні	
заряди	і	засоби	їх	доставки	до	цілі.	Можливість	нанести	ядерний	удар	агре-
сору	у	відповідь	політики	називають	«стримувальним		фактором»	у	сучас-
ному	устрої	світу.			
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Мал.35



Післямова
Часто  доводиться боротися з дитячим поспіхом при виготовленні моделі. Правда, з набутим досвідом 

цей недолік майже зникає. Важливе значення для виготовлення якісної моделі має порядок її складання. По-
перше, потрібно визначити головну деталь і виготовити її першою. Потім поступово «навішувати» на неї інші 
деталі. Не треба вирізати всі одразу. Потрібно вирізати одну частинку, поставити на належне місце і йти далі. 
Це правило допоможе не губити деталі. 

Для якісного виготовлення моделі не менш важливо пристосуватися до властивостей клею ПВА. 
Головна помилка при роботі з цим клеєм –	завзяте  небажання зрозуміти, що його дія настає не відразу. Діти 
починають тиснути на місце стику, замість того, щоб обережно притримати деталі, що з’єднують. 

Щоб самому розробити щось новеньке, треба небагато: вміти малювати й креслити, фантазувати 
та експериментувати, а головне –	 мати бажання займатися цією справою. Важливо віріти в успіх, не 
засмучуватися при невдачах, пам’ятаючи вислів: 	не святі горшки ліплять! 
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