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ПРО ЦЕЙ ЗБІРНИК

В наш час технічні пристрої та 
машини оточують людину з са-

мого раннього віку. Ще в дошкільні 
роки дитина знайомиться не тільки 
зі складними іграшками, типу авто 
на дистанційному керуванні, а вже 
опановує сучасну техніку, телевізор, 
комп’ютер, мобільний телефон.
Такі успіхи дитини не можуть не ра-
дувати дорослих, але …
Але для всебічно гармонійного роз-
витку особистості цього не досить.

Світ техніки дуже великий і склад-
ний, моделювання та конструюван-
ня різноманітних машин і механіз-
мів дозволить краще пізнати його, 
розвинути здібності, опанувати мис-
тецтво вправно володіти багатьма 
інструментами та пристосуваннями.
Головне у цьому навчанні викорис-
товувати принцип - від спрощеного 
до складного, від пласких моделей 
до об’ємних, від опанування нави-
чок охайно та безпечно працювати 
ножицями до використання більш 
досконалих пристосувань і інстру-
ментів.

Спочатку учні використовують 
готові креслення, а з набуттям 
достатнього досвіду і навичок 
з’являється бажання внести у кон-
струкцію вдосконалення. 
Тим самим відкриваються творчі 
здібності, активізується пізнаваль-
ний інтерес. 



ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
ПЕРЕД РОБОТОЮ

Мабуть найбільшими 
ворогами моделювання є 
поспіх і неуважність, які 
породжують неохайність. 
Не дуже приємно дивитися 
на аби як пофарбовану 
модель, вирізану за 
лініями, наче пошматовану 
хижаками, склеєну так, що 
вся світиться за швами. 
Коли подібним чином 
виготовити справжнє 
авто,то у пасажирів 
стирчали б відтіля і руки, і 
ноги.

Наші поради 
допоможуть запобігти 
лихові. 

•
Треба навчитися 

правильно вирізати заготівлі 
деталей майбутньої 
моделі. Не вдаючись до 
«подробиць» відокремте 
ножицями головну деталь, 
потім ретельно виріжте її по 
суцільній лінії. 

•
Зігніть заготівлю по 

лініям згідно з кресленням: 
─ ∙ ─ ∙ ─ ∙ ─   ця лінія 
означає, що по ній папір 
треба згинати від себе, 
─ ─ ─ ─ ─  а по цій лінії  
папір згинати до себе.

•
 Перед тим, як згинати 
заготівлю по лініях, бажано 
провести по ним кульковою 
ручкою (стрижень без пасти) 
приклавши лінійку. У цьому 
разі згини будуть охайні 
і чисті, що дасть змогу 
отримати якісну деталь.

•
 Після цього заготівлю 
склеїти і, поки сохне, вирізати 
другу деталь і склеїти. Таким 
чином, коли всі заготівлі 
перетворяться у деталі, то 
неважко буде їх з’єднати до 
купи і отримати модель. Це 
важливо, коли йде заняття у 
гуртку, де діти знаходяться 
поряд один з одним. Якщо 
вирізати деталі усі разом, 
то вони переплутаються з 
сусідськими, або потраплять 
на підлогу чи у сміття.

•
 Необхідно правильно 
тримати ножиці – великий 
палець у верхньому кільці, 
середній у нижньому, 
а вказівний повинен 
триматися зовні нижнього 
кільця,тим самим він 
корегує стабільне утримання 
інструменту. Ні в якому разі 

не тримайте ножиці боком, 
папір буде тільки жуватися.

•
І основне, – ножиці 

тримати на одному місці, 
а папір з зображенням 
повертати в залежності від 
напрямку ліній. 

Коли ми їмо яблуки, то 
працюємо щелепами. Адже 
не зуби обертаються навкруги 
яблука, а навпаки, ми 
обертаємо яблуко.  Приклад 
викликає пожвавлення 
у гуртківців і допомагає 
засвоїти вищесказане.

Часто при склеюванні 
деталей виникають 
складнощі від нерозуміння 
властивостей клею. 
Вихованці починають 
тиснути на місце 
склеювання, що обов’язково 
деформує деталь.

•
Щоб цього запобігти, 

треба клею наносити і не 
багато, і не замало. Коли 
працюємо клеєм ПВА то 
перед тим, як прикласти 
деталі для склеювання – 
заждіть одну-дві хвилини, 
а приклавши зачекайте 
деякий час, щоб дати шву 
підсохнути..
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•  Вертоліт
•  Літачок «Сокіл»
•  Літак «Рама»
•  Літак «Швидкісний»
•  Космічний човник
•  Літачок «Хмаринка»
•  Човник пневматичний

Єдиний літак, занесений в Книгу рекордів Гіннеса, що ви-
пускається вже більше 60 років – це АН-2, більше відо-

мий як « Кукурудзник».  Це легкий одномоторний біплан, який 
знайшов застосування в усьому світі: від пасажирських пере-
везень до застосування у військовій справі. Літак створений 
конструктором Олегом Костянтиновичем Антоновим. 
 Інший володар рекорду Гіннеса,  пов’язаний з ім’ям ві-
домого авіаконструктора, – вантажний літак АН -225 (Мрія), 
створений в Україні в конструкторському бюро «Антонова».
Літак встановив понад 240 світових авіаційних рекордів, се-
ред яких перевезення вантажу масою в 250 тон.

ЛІТАКИ
В цьому розділі:



ЛІТАКИ10

Вертоліт

Модель складається з таких частин:

1.Корпус
2.Стабілізатор (правий)
3.Стабілізатор (лівий)
4,5. Лопати
6,7.Шайби
8.Опора гвинта

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (корпус). Зігнути згідно з кресленням, склеїти.
3. Вирізати деталь 2,3 (стабілізатор), приклеїти на корпусі праворуч і ліворуч 
в означеному місці.  
4. Вирізати деталь 3 (опора гвинта), зігнути згідно з кресленням. Приклеїти в 
означеному місці на даху корпуса.
5. Вирізати деталі 4,5 (лопати). На лопатах зробити ребра жорсткості, зігнув-
ши по тонких лініях так, щоб отримати кут у 160 градусів. Приклеїти лопати 
одна до одної під прямим кутом.
6. Вирізати деталь 6,7 (шайби). Приклеїти шайбу до опори гвинта. До шай-
би приклеїти гвинт і зверху приклеїти другу шайбу. При нескладній доробці  
можна зробити гвинт таким, що обертається.  
 Модель готова!
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Сокіл
Модель складається з таких 
частин:

1. Фюзеляж з крилами і стабі-
лізаторами
2. Кіль
3. Накладка на крила
4. Вантаж
5. Кронштейн - 2 шт.

Виготовлення моделі
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (фюзеляж), зігнути по осі симетрії. Відігнути крила на 90•
3. Вирізати деталь 2 (кіль).
4. На обидві внутрішні половини фюзеляжу нанести клей, поміж них встано-
вити кіль і приклеїти.
5. Вирізати деталь 3 (накладка). Приклеїти деталь в означеному місці на крилах.
6. Відігнути стабілізатори на 90 градусів.
7. Вирізати деталь 5 (кронштейни), зігнути кронштейни на 90 градусів і при-
клеїти одразу до стабілізатору і фюзеляжу, що додасть міцності стабілізаторам.
8. Вирізати деталі 4 (вантаж), щільно обмотуючи приклеїти до носової частини 
фюзеляжу.
 На крилах прорізати щілини – Е (елерони). На стабілізаторах прорізати 
щілини В (рулі висоти). На кілі прорізати щілини Н (руль напрямку).
 Якщо модель під час польоту «клює» носом, то рулі висоти відігнути до 
верху, а елерони донизу.
 Якщо модель стрімко набирає висоту, то треба рулі висоти відігнути до-
низу, а елерони навпаки.
 Для покращення зовнішнього вигляду моделі можна ножицями закру-
глити прямі кути на носі моделі.
 У добру путь!
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Рама

Модель складається з таких частин:

1. Крило, на якому знаходиться два фюзеляжі з кілями та кабіни між ними
2. Вантаж (на кабіну)
3. Стабілізатор
4. Вантаж – 2 шт. (на двигуни)
5. Лонжерон

Виготовлення моделі
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (крило).
3. Зігнути деталь згідно з кресленням.
4. Склеїти фюзеляжі і кабіну.
5. Вирізати деталь 5 (лонжерон), зігнути уздовж, не склеювати, покласти 
зверху крила на його передню кромку, приклеїти до крила клапанами – К.
6.Вирізати деталь 3 (стабілізатор), зігнути деталь згідно креслення, приклеїти 
до фюзеляжів з внутрішнього боку в районі кілів – Кі.
7. Вирізати деталь 2 (вантаж), приклеїти до кабіни знизу.
8. Вирізати деталі 4, приклеїти до двигунів знизу.
9. Кінцівки крил відігнути на 90 градусів. Запуск моделі можна проводити 
після того, як повністю висохне клей.
 Запускати модель треба горизонтально, плавним рухом, якщо літачок 
«клює» носом, то руль висоти відігнути догори, а елерони відігнути донизу. 
Якщо літачок різко стрибає  угору, то руль висоти треба відігнути донизу, а 
елерони – навпаки.
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Швидкісний

Модель складається з таких частин:

1. Фюзеляж і крила
2. Кіль
3, 4. Вантаж

Виготовлення моделі

1. Вирізати деталь 1 (фюзеляж). Зігнути заготівлю згідно з кресленням.
2. Вирізати деталь 2 (кіль).
3. Нанести клей на означені місця фюзеляжу, вставити кіль між двох частин фю-
зеляжу (Мал. А), склеїти.
4. Вирізати деталь 3, 4 (вантаж), приклеїти до передньої частини моделі з обох 
сторін (Мал. А).
 Пускати модель горизонтально плавним рухом, тримаючи за нижню части-
ну фюзеляжу. Якщо літачок буде «клювати» носом, відігнути рулі висоти В дого-
ри, якщо буде різко стрибати угору, то рулі відігнути донизу.
 Також можна користуватися рулем напрямку Н, відгинаючи його ліворуч 
або навпаки.
 У добру путь!
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Космічний човник
Модель складається з таких частин:

А – фюзеляж з крилами
Б, С – ліва та права частини кіля
Д – переднє шасі
Е, F – шасі

Виготовлення моделі
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь А (фюзеляж).
3. Зігнути заготівлю згідно з кресленням.
4. Спочатку склеїти передню частину фюзеляжу 7, потім склеїти кормову час-
тину фюзеляжу. При цьому клапани 5, 6 не згинати.
5. Ліве крило встановити під прямим кутом до фюзеляжу, нанести клей на 
клапан 4, приклеїти на означене місце, клапанами 1, 2, 3 закріпити обидві час-
тини крила.
6. З правим крилом повторити всі дії попереднього пункту.
7. Вирізати деталі Б і С (половини кіля), зігнути згідно з кресленням. Склеїти 
обидві деталі, клапан 8 приклеїти до деталі С, клапани 9 і 10 розвести в різні 
боки на 90 градусів до кіля і приклеїти до фюзеляжу в означеному місці.
8. Вирізати деталі Е і  F (шасі), зігнути по осі симетрії, склеїти. Клапани ві-
дігнути під прямим кутом і приклеїти донизу кожного крила в означеному 
місці.
9. Вирізати деталь Д (передня шасі), склеїти і приклеїти на означене місце на 
фюзеляжі.
 Модель є стендовою і не призначена літати.
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Літачок «Хмаринка»

Модель складається з таких частин:

1. Фюзеляж і крила
2. Двигун – 2 шт.
3. Кіль – 2шт.
4. Верх фюзеляжу

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (фюзеляж). Зігнути згідно з кресленням.
3. Склеїти носову частину фюзеляжу – язичок К, приклеїти до клапанів.
4. Вирізати деталь 4 (верх фюзеляжу). Зігнути згідно з кресленням, приклеї-
ти усередині верхньої частини фюзеляжу – до лівої і правої половини. Слід-
кувати, щоб деталь утворила одну площину з крилами.
5. Вирізати деталі 2 (двигуни), зігнути обидві згідно з кресленням, склеїти.
6. Приклеїти двигуни з лівого та правого борту фюзеляжу під крилами.
Для більшої міцності моделі – клеїти двигуни одночасно до борту і до низу 
крил.
7. Вирізати деталі 3 (кіль), зігнути. Приклеїти до фюзеляжу в означених міс-
цях. 

Модель добре тримається у повітрі. У разі, якщо літачок «клює» носом, віді-
гнути угору рулі висоти Р, якщо різко стрибає угору, то рулі відігнути донизу.
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Модель складається з таких 
частин:
1. Повітряна трубка
2. Човник

Повітряна трубка
Деталь складається з таких частин:
1. Корпус
2. Мундштук (деталі 2, 5)
Виготовлення повітряної трубки
1. Вирізати деталь 1 (корпус). Зігнути 
згідно з кресленням. Склеїти.
2. Вирізати деталь 2, вирізати у центрі 
прямокутник і видалити. Вирізати де-
таль 5, зробити у центрі Х-образний 
розріз, відігнути утворені трикутни-
ки назовні, нанести на них клей, при-
класти до краю повітряної трубки 
трикутниками усередину і, притиску-
ючи їх олівцем до стінок трубки, при-
клеїти. Через другий кінець трубки 
надіти деталь 2 і приклеїти до деталі 5.
Повітряна трубка готова.

Човник
Деталь складається з таких частин:
1. Кіль
2. Верхня частина фюзеляжу
3. Фюзеляж і крила
4. Вантаж
5. Стабілізатор
6. Вантаж
Виготовлення човника
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 6 (фюзеляж). Зі-
гнути деталь згідно креслення (ди-
вись схему складання).
3. Спочатку склеїти носову частину 
човника. Вирізати деталь 7, 9 (ван-

таж), при-
клеїти до 
носової час-
тини (дивись 
схему скла-
дання).
4. Виріза-
ти деталь 4 
(верхня час-
тина), при-
клеїти зверху 
ф ю з е л я ж у, 
скріплюючи 
крила широкою частиною деталі і на-
клеюючи вузьку частину на ніс моделі 
(дивись схему складання).
5.Вирізати деталь 3 (кіль), зігнути, 
приклеїти до фюзеляжу зверху.
6. Вирізати деталь 8 (стабілізатор), зі-
гнути, приклеїти до фюзеляжу знизу, 
навпроти кіля.
 Щоб запустити човник у політ 
треба повітряну трубку вставити у 
фюзеляж, піднести мундштук пові-
тряної трубки отвором до стиснутих 
губ, набрати в легені повітря і різ-
ко дмухнути у трубку. При цьому не 
пускати модель у бік людей і крихких 
предметів.
 Вільний край поверхні трубки 
можна зрізати під тим же кутом, що 
й ніс човника - це покращить контакт 
між трубкою і човником при старті 
моделі. Щоб модель не «клювала» но-
сом підняти рулі висоти догори. Коли 
модель різко стрибає угору, то  рулі 
опустити донизу.

Човник пневматичний
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МАШИНИ
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• Легковик «Сафарі»
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• Потяг

Перший автомобіль, запущений в серійне виробни-
цтво в 1885 році в Німеччині, був трьохколісним. 

Але дуже скоро він став на всі чотири колеса і таким 
залишається донині. Тепер людство вже не може обі-
йтися без пасажирського та вантажного транспорту 
– дуже мобільно, зручно і комфортно. Але, на жаль, 
і вирішальний внесок автомобіля у забруднення ат-
мосфери планети – до 60 %.
 Ось вам і «карти в руки» - шукайте, винаходьте дви-
гуни нового покоління, які не будуть руйнувати  біо-
сферу нашого будинку - Землі.

В цьому розділі:
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Вантажівка «Гном»
Модель складається з 
таких частин:

1. Кабіна
2. Кузов
3. Рама
4. Колесо – 4 шт.
5. Опора осі – 2 шт.
6. Кріплення

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (кабіна), зігнути деталь згідно з кресленням, склеїти.
3. Вирізати деталь 3 (рама), зігнути деталь згідно з кресленням, склеїти. Кла-
пани Н відігнути на 45 градусів.
4. Приклеїти деталь 3 (рама) до кабіни (дивись стрілку на дні деталі). Слідку-
вати, щоб дно кабіни і рами знаходились в одній площині.
5. Вирізати деталь С, приклеїти на дно кабіни і рами, зміцнюючи стик між 
ними.
6. Вирізати деталь 2 (кузов). Зігнути згідно з кресленням, склеїти. Приклеїти 
кузов одночасно до кабіни і до клапанів Н, що на рамі.
7. Вирізати деталь В  (опори осі), зігнути згідно з кресленням (Т - вигляд з 
торця). Приклеїти деталі на дно кабіни і рами в означених місцях.
8.  Вирізати деталі К (колеса), наклеїти на підготовлені заздалегідь кола з 
картону діаметром 22 мм. У центрі коліс шилом зробити отвори.
9. Віссю слугує зубочистка. Для цього на один її кінець нанести клей і вста-
вити в отвір у колесі, потім - в опору осі вільним кінцем, нанести на неї клей 
і поставити друге колесо.
10. З другою парою коліс зробити такі ж операції, що й в пункті 9.
 Модель готова!
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Самоскид
Модель складається з таких частин:

1. Кабіна
2. Рама
3. Кузов
А – жорсткість рами - 2 шт.
Б - колеса
С - опора осі коліс - 2 шт.
Д – шарнір кузова

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 2 (рама), зігнути деталь згідно з кресленням, склеїти.
3. Вирізати деталі А (жорсткість рами).
4. Зігнути деталі згідно з кресленням і приклеїти до внутрішніх бокових по-
верхонь рами.
5. Вирізати деталі С (опора осі), зігнути деталі згідно з кресленням.
6. Приклеїти опори до жорсткостей рами в означених місцях.
7. Вирізати деталі Б (колеса), наклеїти на завчасно вирізані з картону кола 
діаметром 30 мм, проштрикнути шилом отвори у центрі коліс.
8. Взяти вісь (зубочистку), нанести клей на край і встановити вільний кінець 
осі в опору осі, нанести клей на край і поставити колесо.
Таким же чином змонтувати другу пару коліс.
9. Вирізати деталь 1 (кабіна), зігнути згідно з кресленням, склеїти.
10. Кабіну приклеїти до рами, передній клапан приклеїти до зовнішнього 
боку передньої частини рами, три останні клапани клеїти до верху рами.
11. Вирізати деталь 3 (кузов), зігнути згідно з кресленням, склеїти.
12. Вирізати деталь Д (шарнір), зігнути навпіл, приклеїти до рами в означе-
ному місці. Нанести клей на верхню половину шарніру і встановити на неї 
кузов. Прослідкувати, щоб між кузовом і кабіною був зазор 5-7 мм.
 Модель готова!
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Модель складається з тягача (мал.1) і причепа (мал.2).

Модель тягача складається з таких частин:
1. Кабіна
2. Дно кабіни
А – колеса - 4 шт.
К – опори осей - 2 шт.

Виготовлення тягача  (мал. 1)
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (кабіна), зігнути заготівлю згідно з кресленням, склеїти.
3. Вирізати деталь 2 (дно).
4. Приклеїти дно до кабіни.
5. Вирізати деталі К (опора осі), зігнути згідно з кресленням, приклеїти до 
дна тягача в означених місцях.
6. Вирізати деталі А (колеса), наклеїти на завчасно підготовлені кола з карто-
ну діаметром 24 мм.
7. Проштрикнути шилом отвори у центрі коліс.
8. Взяти ось (зубочистку), нанести клей на край і встановити в отвір колеса, 
вільним кінцем встановити у опору, приклеїти друге колесо.
9. З другою парою коліс зробити такі ж самі маніпуляції.

Автопотяг
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Модель причепа складається з таких частин:
1.Корпус причепа
2.Дно причепа
3.Кронштейн
А – колеса - 4 шт.
К – опори осі - 2 шт.

Виготовлення причепа (мал. 2)
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (корпус), зігнути заготівлю згідно з кресленням, склеїти.
3. Вирізати деталь 2 (дно), зігнути згідно з кресленням, приклеїти до корпусу при-
чепа.
4. Вирізати деталі К (опора осі), зігнути згідно з кресленням, приклеїти в озна-
чених місцях на дні причепа.
5. Вирізати деталі А (колеса), приклеїти на завчасно підготовлені кола з кар-
тону діаметром 24 мм. Проштрикнути шилом отвори у центрі коліс.
6. Взяти вісь (зубочистку), нанести клей на край і встановити в отвір колеса, 
далі встановити вільний кінець осі в опору і закріпити друге колесо.
7. З другою парою коліс зробити такі ж самі маніпуляції.
8. Вирізати деталь 3 (кронштейн), зігнути, приклеїти до означеного місця П 
на причепі.
9. Збирання моделі  автотягачу: встановити причіп кронштейном на тягач і 
закріпити обидві частини шпилькою в означеному місці 0.
 Модель готова!

Автопотяг (причеп)
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Ретро-авто
Модель складається з таких частин:
1. Кузов
2. Рама двигуна
3.Панель керування
4. Радіатор
5. Кермо
6. Задні колеса
7. Переднє сидіння – праве
8. Капот
9. Задні сидіння
10. Сидіння водія
11. Переднє сидіння – ліве
12. Тент
13. Опора передньої осі
14. Передні колеса
К – місце осі задніх коліс
Виготовлення моделі
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (кузов), зігнути де-
таль згідно з кресленням, склеїти.
3. Вирізати деталь 2 (рама двигуна), зігну-
ти деталь згідно з кресленням, склеїти.
4. Приклеїти деталі 1 і 2 між собою в 
означеному зірочкою місці.
5. Вирізати деталь 12 (тент), зігнути у 
вигляді арки, вклеїти у середину кузо-
ва, нижні краї тенту повинні торкатися 
дна кузова.
6. Вирізати деталь 9 (задні сидіння), зігну-
ти згідно з кресленням, за допомогою пін-
цету вклеїти сидіння на місце у кузові.
7. Вирізати деталь 7, 11 (передні сидін-
ня), зігнути згідно з кресленням, вклеї-
ти у кузові.
8. Вирізати деталь 8 (капот), зігнути 
згідно з кресленням. Вирізати деталь 3,  
(панель), приклеїти до деталі 8, яку зі-
гнути у вигляді арки. Вклеїти в серед-

ину рами двигуна.
9. Вирізати деталь 4 (радіатор), прикле-
їти до капоту і переднього борту рами 
двигуна одночасно.
10. Вирізати деталь 5 (кермо), зігнути, 
приклеїти до панелі керування.
11. Сидіння водія - деталь 10, зігнути, 
приклеїти напроти керма до передньо-
го борту кузова.
12. Вирізати деталь 13 (опора осі), зігну-
ти згідно з кресленням, приклеїти до дна 
рами двигуна в її передній частині.
13. Вирізати деталі 6 і 14 (колеса), на-
клеїти завчасно підготовлені кола з 
картону діаметром відповідно 40 і 24 
мм. Зробити у центрі отвори шилом.
14. З залишку аркуша креслення вирізати 
заготівлю у вигляді квадрату 40 х 40 мм. З 
протилежних сторін заготівлі відігнути ре-
бра жорсткості по 5 мм. Отриману деталь 
приклеїти між рамою і кузовом знизу, тим 
самим зробити конструкцію міцнішою.
15. Гострим шилом обережно проштрик-
нути отвори К на кузові, взяти ось (зубо-
чистку), нанести на край осі клей і одіти 
колесо. Вільний кінець вставити в  отво-
ри К на кузові і приклеїти друге колесо.
16. Поставити вісь і передні колеса.
Модель готова!
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Вантажівка «Грані»

Модель складається з 
таких частин:

1.Кузов
2.Кабіна
3.Сидіння
4.Опора осі
5.Опора сидіння
6. Колеса

Виготовлення моделі
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (кузов), зігнути  заготівлю згідно з кресленням, склеїти.
3. Вирізати деталь 5 (опора сидіння), зігнути згідно з кресленням. Прикле-
їти до підлоги кузова в кабіні (там де намальовані двері) у сантиметрі від 
переднього борту.
4. Вирізати деталь 3 (сидіння), зігнути деталь згідно з кресленням, прикле-
їти до опори сидіння.
5. Вирізати деталь 2 (кабіна), зігнути згідно з кресленням. Приклеїти пере-
дню частину (радіатор) до переднього борту кузова зовні, задню частину – 
клеїти до полу кузова у вертикальному стані.
6. Вирізати деталь 6 (колеса), наклеїти на завчасно вирізані кола з картону 
діаметром 30 м. Шилом проштрикнути отвори у центрі коліс.
7. Вирізати деталь 4 (опора осі), зігнути згідно з кресленням, приклеїти до 
дна кузова в означених місцях.
8. Нанести клей на край осі (зубочистки), одіти колесо,вільний край встави-
ти в опору і приклеїти друге колесо.
9. Таким же чином вчинити з другою парою коліс.
 Модель готова!
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Легковик «Сафарі»

Модель складається з таких 
частин:

1.Кузов.
2.Сидіння.
3.Кабіна.
4.Колеса.

Виготовлення моделі:

1. Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (кузов), зігнути  заготівлю згідно з кресленням, склеїти.
3. Вирізати деталь 2 (сидіння), зігнути  заготівлю згідно з кресленням.
4. Одну пару сидінь приклеїти до підлоги кузова із заду, другу пару приклеї-
ти у районі передніх дверей. (Перед з того боку, де надпис «Сафарі»).
5. Вирізати деталь 3 (кабіна), зігнути заготівлю згідно з кресленням, приклеї-
ти до переднього і заднього бортів зовні, в означених місцях.
6. Вирізати деталь 4 (колеса), наклеїти на кола з картону діаметром 30 мм. 
приклеїти до кузова в означених місцях.
 Колеса можна зробити такими, що обертаються. Для цього треба  зро-
бити опори осі, приклеїти їх до дна кузова у відповідних місцях. Далі вчини-
ти відомі з розробки вантажівки «Грані» дії.
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Шкільний автобус

Модель складається 
з корпусу 1 і жорсткості кузова 2.

Виготовлення моделі
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1, зігнути  заготівлю згідно з кресленням, склеїти.
Площину, що означена літерою Д, приклеїти зсередини до бортів кузова.
3. Вирізати деталі 2 (жорсткість), зігнути згідно з кресленням, приклеїти у се-
редині кузова до бортів.
 Модель готова!
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Потяг
Модель складається з 
паровоза та вагону.

ПАРОВОЗ складається з:
1. Кабіна
2. Рама
3. Дно рами
4. Котел
5. Передня частина котла
6. Задня кришка котла
7. Димар
8. Опора котла
9. Опора осі коліс
10. Дах кабіни
11. Колеса передні - 2 шт.
12. Колеса задні - 4 шт.
13. Зчіпка
14. Опора зчіпка
15. Захисний щит

Виготовлення моделі
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (ка-
біна), зігнути  заготівлю 
згідно з кресленням. 
3. Склеїти деталь.
4. Вирізати деталь 10 (дах ка-
біни), приклеїти до кабіни.
5. Вирізати деталь 2 (рама), 
зігнути заготівлю згідно з 
кресленням, склеїти.
6. Вирізати деталь 3 (дно 
рами), зігнути заготівлю 
згідно з кресленням.
7. Вклеїти деталь 3 (дно 
рами) в деталь 2 (раму).
8. Приклеїти кабіну до 
верху рами, відступивши 
від краю 7 мм.
9. Вирізати деталь 8 (опо-

ра котла), зігнути заготів-
лю згідно з кресленням. 
Приклеїти деталь до верху 
передньої частини рами в 
10 мм від краю.
10. Вирізати деталь 4 (ко-
тел), зігнути заготівлю 
згідно з кресленням, зро-
бити отвір шилом  у пере-
хресті 0 (для встановлення 
димаря), розширити отвір 
до діаметру 8-10 мм за-
струганим олівцем, обер-
таючи його. Склеїти де-
таль уздовж.
11. Вирізати деталь 5 (пе-
редня кришка), приклеїти 
до котла з переду.
12. Вирізати деталь 6 (за-
дня кришка) і приклеїти 
до котла ззаду.
13. Приклеїти котел до ка-
біни і до опори котла од-
ночасно.
   Звернути увагу, щоб 
отвір для димаря знахо-
дився зверху.
14. Вирізати деталь 7 (димар), 
склеїти у вигляді конусу, вста-
новити на належне місце.
15. Вирізати деталі 9 (опо-
ра осі), зігнути заготівлі 

згідно з кресленням, при-
клеїти на дно рами в озна-
чені місця.
16. Гострим шилом про-
штрикнути отвори у рамі 
для передніх коліс в озна-
ченому місці.
17. Вирізати деталь 11 (пе-
редні колеса), наклеїти на 
завчасно вирізані кола з 
картону (діаметром 40 мм), 
в центрі колеса проштрик-
нути отвір. В отвір вставити 
край осі (зубочистку) з нане-
сеним клеєм. Вільний кінець 
осі вставити в отвір у рамі і 
приклеїти друге колесо.
18. Вирізати деталь 12 (за-
дні колеса) і приклеїти до 
кола з картону діаметром 
22 мм. Поставити колеса 
на відповідне місце, зро-
бивши аналогічні, як у 
пункту 17, дії.
19. Вирізати деталь 15 (за-
хисний щит), зігнути за-
готівлю, як вказано на 
кресленні, приклеїти до 
передньої частини рами.
20. Вирізати деталь 13 (зчіп-
ка). Приклеїти до центру  
задньої частини рами. 
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ВАГОН
 складається з:
1. Корпус
2. Рама
3. Дно рами
4. Дах
5. Опора осі
6. Зчіпка
7. Колесо - 4 шт.
Виготовлення моделі
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1(корпус), зігнути  заготівлю згідно з кресленням, склеїти.
3. Вирізати деталь 4 (дах), приклеїти на місце.
 Для спрощення цієї дії клапани корпусу, до яких кріпиться дах, пови-
нні бути відігнуті назовні.
4. Вирізати деталь 2 (рама), зігнути заготівлю згідно з кресленням, склеїти.
5. Вирізати деталь 3 (дно), зігнути згідно з кресленням, вклеїти дно в раму.
6. Приклеїти раму до корпусу знизу по його центру.
7. Вирізати деталь 5 (опора осі) зігнути заготівлю згідно з кресленням (М).
8. Приклеїти опори до дна вагону в означених місцях (К).
9. Вирізати деталь 6 (зчіпка), зігнути заготівлю згідно з кресленням, прикле-
їти до рами в означеному місці (3).
10. Вирізати деталі 7 (колеса), приклеїти до завчасно вирізаних кіл з картону 
діаметром 20 мм.
11. Проштрикнути шилом колеса у центрі.
12. Взяти ось (зубочистка) довжиною 40 мм, на один край нанести клей і 
вставити в отвір колеса, вільний кінець осі вставити в опору і приклеїти 
друге колесо.
13. Таким же чином вчинити з другою парою коліс.
14. З’єднати паровозик з вагоном (мал. Т).
 Увага! При вдосконаленні виготовлення вагону, зробивши колеса 
більшого діаметру, деталь 14 (опора зчіпки) на кресленні під назвою «па-
ровозик» є зайвою.

Потяг
(вагон)
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Якщо поглянути на Землю з Космосу, то вона має бла-
китний колір, адже 80 відсотків нашої планети вкрито 

морями і океанами. Тому з давніх часів моря та океани бо-
рознили мандрівники, спочатку на примітивних засобах, а з 
розвитком людства, удосконалювалися і засоби пересуван-
ня. В даний час моря й океани борознять комфортабельні 
пасажирські лайнери, величезної водотоннажності танкери, 
вантажні судна та інші.
 Особливе становище займають військові кораблі. Це 
найбільш швидкохідні судна, що мають на озброєнні літаки 
і вертольоти, артилерійське і ракето-торпедне озброєння.
Початок кораблебудування в Україні поклали запорізькі ко-
заки. Вони самі виготовляли великі човни (чайки) і ходили 
в походи по Чорному морю аж до Константинополя.

•  Теплохід «Лебідь»
•  Криголам
•  Корвет
•  Патрульний катер
•  Підводний човен

ЧОВНИ
В цьому розділі:
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Теплохід «Лебідь»
Модель складається з 
таких частин:
1. Корпус
2. Щогла
3. Частина надбудови
4. Палуба
5. Надбудова

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (корпус), 
зігнути заготівлю згідно з 
кресленням, склеїти.
3. Вирізати деталь 4 (палуба), зігнути клапани згідно кріпленням (до себе).
4. Вклеїти палубу в корпус так, щоб вона була горизонтальною до дна мо-
делі.
5. Вирізати деталь 5 (надбудова), зігнути заготівлю згідно з кресленням, 
склеїти, приклеїти деталь 3 на відповідне місце.
6. Приклеїти надбудову до палуби клапанами в носі і в кормі. Клапани по-
винні бути вигнуті назовні.
7. Вирізати деталь 2 (щогла), зігнути заготівлю згідно з кресленням у вигля-
ді тригранної піраміди.
8. Приклеїти щоглу одразу до надбудови означеним місцем (Кл) і до палуби 
клапанами, які повинні бути зігнуті назовні.
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Криголам

Модель складається з таких чатсин:
1.Корпус
2.Рубка
3.Щогла
4.Надбудова

Виготовлення моделі

1.Розфарбувати деталі.  Загальноприйняті фарби криголаму: чорний корпус, 
яскраво-помаранчеві надбудови.
2.Вирізати деталь 1 (корпус), зігнути заготівлю згідно з кресленням. У пере-
дній частині моделі приклеїти  форштевень і носову частину палуби, які є 
елементами деталі 1. У задній частині корпусу приклеїти корму і вертолітний 
майданчик.
3.Вирізати деталь 2 (рубка), яка формує передню частину, дах і задню стінку 
рубки. Заготівлю зігнути згідно з кресленням і приклеїти на належне місце.
4.Вирізати деталь 4, зігнути заготівлю згідно з кресленням. Деталь формує 
дах надбудови і задню стіну ангара для вертольота. Деталь клеїться верхнім 
клапаном до задньої стінки рубки, другим – до палуби.
5.Вирізати деталь 3 (щогла), зігнути заготівлю згідно з кресленням (у вигляді 
тригранної піраміди). Приклеїти низ корпусу щогли до рубки, клапани при-
клеїти до даху надбудови.
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Модель є силуетною, складається з двох дзеркально відображених 
частин

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати зображення.
2. Вирізати обидві частини.
3. Зігнути корпус по лінії С під прямим кутом.
4. Склеїти деталі по усій довжині, так щоб деталі лівої і правої заготівлі збі-
глися, а відігнуті частини корпусу були в одній площині і утворювали основу 
корпусу.

Корвет
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Модель складається з 
таких частин:
1.Корпус
2.Артбашта
Б - гармата
3.Щогла
4.Підводні крила - 2 шт.
5.Рубка
6.Корпус вертольоту
Ж - стабілізатори - 2 шт.
7.Шайби – 2 шт.
8.Лопаті – 2 шт.
Д - опропа гвинта
9.Артщити -2 шт.
К - гармата - 2 шт.

Виготовлення моделі
1.Розфарбувати деталі.
2.Вирізати деталь 1 (кор-
пус), зігнути заготівлю 
згідно з кресленням.
3.Вирізати деталь 4 (кри-
ла), зігнути заготівлі згід-
но з кресленням, при-
клеїти крила в середину 
корпусу зпереду (дивись 
малюнок – загальний ви-
гляд) і ззаду.
4.Вирізати деталь 5 (руб-
ка), зігнути заготівлю згід-
но з кресленням, склеїти. 
Приклеїти до корпусу в 
означеному місці Р.
 Звернути увагу на 
літеру М, це - задня стін-
ка рубки.
5. Вирізати деталь 3 (що-
гла), зігнути заготівлю 
згідно з кресленням. Вона 

повинна мати вигляд три-
гранної піраміди. Щоглу 
приклеїти до рубки, озна-
ченими місцями М і до 
корпусу клапанами.
6. Вирізати деталь 2 (арт-
башта), зігнути заготівлю 
згідно з кресленням. Про-
штрикнути шилом отвір в 
центрі 0 заструганим олів-
цем, обертаючи його, роз-
ширити отвір до діаметру 
4-5 мм. Приклеїти до кор-
пусу в означеному місці Г.
7. Вирізати  деталь Б (гар-
мата). Заготівлю щільно 
намотати на стрижень 
кулькової ручки і склеїти 
уздовж, нанести клей на 
кінець гармати і вставити 
у відповідний отвір башти.
8. Вирізати деталі 9 (арт-
щити), зігнути заготівлі 
згідно з кресленням, зро-
бити отвори діаметром 3 
мм, приклеїти до палуби 
в центрах кіл, що знахо-
дяться позаду щогли.
9.Вирізати деталі К (гар-

мата), скрутити у вигляді 
стрижня і встановити в 
артщити, приклеїти.
10. Вирізати деталь 6 (корпус 
вертольота), зігнути згідно з 
кресленням, склеїти.
11. Вирізати деталь Д (опо-
ра  гвинта), зігнути згідно 
з кресленням, приклеїти 
на корпус вертольота в 
означеному місці.
12. Вирізати деталь 7 
(шайби).
13. Вирізати деталь 8 (ло-
паті), склеїти між собою у 
центрі під прямим кутом. 
Деталь 7 (шайби) прикле-
їти одну знизу, іншу звер-
ху. Отриману деталь при-
клеїти до опори гвинта у 
центрі.
14. Вирізати деталі Ж (ста-
білізатори), приклеїти до 
задньої частини корпусу 
вертольота з обох боків в 
означеному місці.
15.Модель вертольота за-
кріпити у центрі білого 
кола на палубі катера.

Патрульний катер
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Модель складається з таких
частин:
1.Рубка
2.Корпус
3.Дно
4.Гвинт
5.Стабілізатори
6.Висувні пристрої

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 2 (корпус), зігнути заготівлю згідно з кресленням, склеїти.
3. Вирізати деталь 1 (рубка), зігнути заготівлю згідно з кресленням, склеїти. 
Приклеїти деталь до корпусу в означеному місці Р.
4. Вирізати деталь 3 (дно), приклеїти до корпусу в належному місці.
5. Вирізати деталі 5 (стабілізатори), зігнути кожну заготівлю згідно з креслен-
ням, склеїти обидві половини між собою, приклеїти кожну до корпусу в означе-
них місцях С. Найменший з усіх стабілізаторів приклеїти до корпусу в означено-
му місці СН.
6. Вирізати деталь 4 (гвинт), приклеїти до корпусу в означеному місці Г.
7. Вирізати деталі 6, скрутити кожну у вигляді стрижнів і вклеїти в завчасно 
зроблені отвори в рубці, означені хрестиком. Ці стрижні імітуватимуть радіоан-
тену, перископ, локатор.

Підводний човен
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ТАНКИ
• Танк  «Моль»
• Танк  «Фортеця»
• Важкий танк  «Грім»
• Танк  «Богомол»
• Танк  «Сухопутний крейсер»
• Танк  «Швидкісний»
• Всюдихід
• Танк  «Амфібія»
• Всюдихід  «Норд»
• Танк  «Легкий»
• Самохідна гармата  «Вовк»
• Бронетранспортер  «Пантера»

Неможливо уявити сучасну армію без танків. І не дивно: танк 
озброєний потужною гарматою і 2-3 кулеметами, що дає 

можливість знищувати ворожу техніку та живу силу. При цьому 
екіпаж танка надійно захищений бронею. 
 Напевно, найвідомішим у світі є танк Т-34. Але мало хто знає, 
що ця машина була сконструйована і, виготовлені її перші зразки, в 
Україні, в м.Харкові, в 1940 р. Конструктори Кошкін Михайло Ілліч і 
Морозов Олександр Олександрович створили машину «одягнену» в 
надійну броню, озброєну потужною гарматою, швидку, і за рахунок 
широких гусениць - таку, що не боїться бездоріжжя. Похила броня 
танка була більш стійкою проти снарядів, а дизельний двигун менш 
пожежонебезпечним, що з часом стало класикою у всьому світі.

В цьому розділі:
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Модель складається з 
таких деталей:

1. Ходова частина – лі-
вий борт
2. Ходова частина – пра-
вий борт
3. Корпус башти
4. Дах башти
5. Гусениці
6. Дах корпусу
7. Гармата
8. Корпус моделі
9. Кутовий кронштейн -  
    2 шт.
10. Кронштейн горизон-
тальний - 4 шт.

Виготовлення моделі
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 8 (кор-
пус).
3. Зігнути заготівлю згідно 
з кресленням.
4. Склеїти корпус моделі.
5. Вирізати і приклеїти дах 
корпусу (деталь 6), нама-
льований прямокутник 
розмістити у кормі кор-
пусу. На кормі-  надпис 
«Моль».
6. Вирізати кронштейни 
(деталь 10), зігнути згідно 
з кресленням, приклеїти на 
означених місцях (літера Б).
7. Вирізати кронштей-
ни (деталь 9), зігнути 
згідно з кресленням і 
приклеїти на означених 

місцях (лі-
тера А).
8. Вирізати 
деталь 5 (гу-
сениці).
9. Вирізати 
деталь 1, 
зігнути кла-
пани згідно з 
кресленням 
(під прямим кутом).
10. Відрізати дві смужки 
від деталі 5 (уздовж деталі).
11. Нанести клей на зігну-
ті клапани деталі 1, потім 
приклеїти спочатку одну 
смужку, потім частину 
другої, щоб гусениця ста-
ла суцільною.
12. Таку ж операцію вико-
нати з деталлю 2.
Увага! Гусеницю треба кле-
їти рівняючи її край по ві-
дігнутому краю клапана. 
Таким чином, вона буде 
поділена навпіл по довжи-
ні і однаково виступатиме 
по обидві боки деталі. 
13. Взяти корпус моделі, 
нанести клей на кронш-
тейнах А і Б лівого борту і 
приклеїти зібрану деталь 1.
Увага!  Клеїти треба так, 
щоб верхній внутріш-
ній виступ гусениці став 
під тим же кутом, що й 
кронштейн А, що забезпе-
чує достатній простір між 
дном моделі і поверхнею, 
на якій вона стоятиме.

14. Вирізати деталь 3 (ба-
шта), проколоти отвір 
шилом у центрі 0, потім 
обертаючи в цьому отворі 
заструганий олівець, зро-
бити отвір діаметром 5-6 
мм. Це буде місцем вста-
новлення гармати.
15. Склеїти деталь 3, при-
даючи їй вигляд циліндру, 
відігнути клапани зверху 
та знизу циліндру під пря-
мим кутом.
16. Вирізати деталь 4 (дах 
башти). Намазати верхні 
клапани деталі 3 і приклеї-
ти деталь 4. Намазати кле-
єм нижні клапани деталі 
3 і приклеїти її до корпусу 
на означене місце.
17. Вирізати деталь 7 
(гармата). Щільно накру-
тити її на стрижень від 
кулькової ручки і склеї-
ти деталь уздовж. Нане-
сти клей на край гармати 
і встановити в отвір 0 на 
башті. Як зробити башту, 
що обертається, дивись у 
додатку (ст. 92).
           Модель готова!

Танк «Моль»
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Модель має такі
 частини:
1. Корпус
2. Башта
3. Башта командира
4. Дах башти командира
5. Гармата
6. Гусениці
7. Ходова частина

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 6 (гусениці), склеїти. Отримаємо кільце.
3. Вирізати деталь 7 (ходова частина), диски (колеса), відігнути під прямим 
кутом від себе.
4. Кільцю 6 надати вигляд видовженого овалу, нанести клей на деталь 7 (ди-
вись позначки) і наклеїти на нижню частину овалу 6 зсередини. Ходова частина 
готова.
5. Вирізати деталь 1 (корпус), склеїти.
6. Нанести клей на краї верхньої поверхні ходової частини і приклеїти де-
таль 1 (корпус).
7. Вирізати деталь 2 (башта), зробити отвір для встановлення гармати (спо-
чатку проколоти отвір шилом, потім зробити отвір діаметром 5-6 мм заточе-
ним олівцем, обертаючи його. Склеїти башту.
8. Вирізати деталь 3 (башта командира), склеїти. Зігнути клапани згідно з 
кресленням. Нанести клей на клапани, які зігнуті всередину кільця і приклеїти 
дах башти командира (деталь 4). Нанести клей на клапани, зігнуті назовні і при-
клеїти на башту (деталь 2) на означене місце.
9. Вирізати деталь 5 (гармата), щільно намотати деталь на стрижень від куль-
кової ручки. Склеїти деталь уздовж, нанести клей на кінець деталі і вставити в 
отвір для гармати на башті.
Модель готова!

Танк «Фортеця»





ТАНКИ64

Модель складається з таких 
частин:
1. Корпус танку
2. Рама гусениці (ліва)
3. Рама гусениці (права)
4. Кронштейн кріплення рами 
гусениці
5. Гусениці - 3 шт.
6. Гармата
7. Дно корпусу

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі на кресленні.
2.  Вирізати деталь 1 (корпус). Зігнути деталь по лініях, згідно з кресленням.
3.  Зробити отвір для гармати, спочатку проштрикнути шилом у перехресті, 
потім зробити отвір діаметром 6-7 мм заструганим олівцем, обертаючи його.
4. Склеїти корпус.
5.  Вирізати деталі 7 (дно корпусу), приклеїти до низу корпусу.
6.  Вирізати деталі 4 (кронштейни). Зігнути деталі згідно з кресленням і при-
клеїти на корпус у означених місцях (А).
7.  Вирізати деталі 2 (рама). Зігнути клапани згідно з кресленням.
8.  Вирізати деталі 5 (гусениці - 3 шт.)
9.  Нанести клей на клапани рами. Приклеїти гусеницю. Спочатку одну смуж-
ку. Потім частину другої смужки.
 Увага! Під час склеювання рівняти край смужки з краєм клапанів рами.
10.  Вирізати деталі 3 (рама). Далі дивитись пункт 9.
11.  Нанести клей на кронштейни 4 лівого борту і приклеїти деталь 2.
 Увага! Щоб мати достатній просвіт між дном моделі і поверхнею, на 
якій вона буде стояти, треба щоб внутрішній верхній край гусениці лягав на 
кронштейни.
12.  Зробіть з деталлю 3 (рама) такі ж операції, що й з деталлю 2.
13. Вирізати деталь 6 (гармата). За допомогою стрижня від кулькової ручки 
зробіть гармату, для цього щільно накрутіть деталь на стрижень і склейте де-
таль уздовж.
14. Нанесіть клей на край гармати і встановіть її у відповідній отвір на башті.
 Модель готова!

Важкий танк «Грім»





ТАНКИ66

Модель складається з таких 
частин:

1. Корпус танку
2. Рама гусениці – правий борт
3. Рама гусениці – лівий борт
4. Горизонтальні кронштейни
5. Вертикальні кронштейни
6. Гармата
7. Гусениці
8. Частина корпусу
9. Башта
10.     Дно башти

Виготовлення моделі
1.  Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 2 (рама). Зігнути 
клапани під прямим кутом, згідно з 
кресленням.
3. Вирізати гусеницю (деталь 7), нане-
сти клей на клапани рами і приклеїти 
гусеницю.
Увага! Клеючи, треба щоб краї клапа-
нів рами збігалися з краєм гусениці.
4. Вирізати деталь 3 (рама). Зігнути 
клапани згідно з кресленням, відрізати 
гусеницю (деталь 7).
5. Приклеїти гусеницю до рами.
6. Вирізати кронштейни (деталь 4 і де-
таль 5).
7. Вирізати деталь 1 (корпус моделі), зі-
гнути по лініях згідно з кресленням.
8. Склеїти деталь 1 (корпус).
9. Вирізати не достаючу частину корпу-
су (деталь 8), приклеїти її на місце та-
ким чином, щоб дах корпусу опинився 
на належному місці.

10. Деталі 4 і 5 (кронштейни) зігнути 
згідно з кресленням і приклеїти до кор-
пусу в означених місцях.
11. Приклеїти до кронштейнів на корпу-
сі рами з гусеницями з обох бортів так, 
щоб дно мало просвіт (кліренс) 10-12 мм.
12. Вирізати деталь 9 (башта), про-
штрикнути шилом отвір 0, потім обер-
таючи заструганий олівець, зробити 
отвір діаметром 5-6 мм. Це буде місце 
для встановлення гармати.
13. Склеїти башту згідно означення на 
кресленні.
14. Вирізати деталь 10 (дно башти), 
приклеїти на місце.
15. Приклеїти башту на дах корпусу. 
(Як зробити башту, що обертається, 
дивись на ст. 92)
16. Вирізати деталь 6 (гармата). Щіль-
но накрутити деталь на стрижень від 
кулькової ручки і склеїти уздовж.
17. Нанести клей на краї гармати і вста-
новити її у відповідний отвір.

Танк «Богомол»





ТАНКИ68

Модель складається з таких частин:

1. Каземат
2. Дах каземату
3. Дно каземату
4. Борт танку – лівий
5. Борт танку – правий
6. Башта правого борту
7. Дно башти
8. Дах башти
9. Башта лівого борту
10.  Дно башти
11.  Дах башти
12.  Гармата правого борту
13.  Гармата лівого борту
14.  Гармата лобова

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (каземат) у пере-
хресті 0, проштрикнути шилом отвір, 
потім розширити  заточеним олівцем, 
обертаючи його до діаметру 5-6 мм. Це 
буде місце для встановлення гармати.
3. Зігнути деталь згідно з кресленням, 
склеїти.
4. Вирізати деталь 2 (дно) і приклеїти 
на місце.
5. Вирізати деталь 3 (дах) і приклеїти на 
місце.
6. Вирізати деталь 4 (лівий борт). Зігну-
ти деталь згідно з кресленням. Прикле-
їти гусениці навкруги борту. Приклеїти 
готову деталь до лівого боку каземату.
7. Вирізати деталь 5 (правий борт). Далі 
дивись пункт 6. Готову деталь приклеї-
ти до правого боку каземату.

8. Вирізати деталь 6 (башта правого 
борту). Зробити отвір для встановлен-
ня гармати діаметром 4-5 мм. Надати 
деталі вигляд циліндру розділеного 
навпіл по висоті, з внутрішнього боку 
продовгуватих клапанів деталі нанести 
клей і приклеїти до правого борту (5) 
в означеному місці. Відігнути назовні 
маленькі клапани – верхні і нижні.
9. Вирізати деталь 7 (дах башти), зігну-
ти згідно з кресленням і приклеїти на 
місце. Вирізати деталь 8 (дно башти) і 
приклеїти на місце.
10. Вирізати деталь 9 (башта лівого бор-
ту). Далі дивись пункти 8 та 9. Дах і дно 
башти лівого борту, означені 10 та 11.
11. Вирізати деталь 12 (гармата), щіль-
но накрутити деталь на стрижень куль-
кової ручки і склеїти уздовж. Нанести 
клей на краї гармати і встановити в 
отвір башти правого борту.
12. Гармату (деталь 13) встановіть у ба-
шту лівого борту. Деталь 14 (гармата 
лобова), після обробки, встановити в 
отвір передньої частини каземату.

Танк «Сухопутний крейсер»





ТАНКИ70

Модель складається з таких 
частин:
1. Корпус танку
2. Башта
3. Дах башти
4. Гармата
5. Крила гусениць
6. Гусениці
7. Дно корпусу

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (корпус). Зігнути деталь згідно з кресленням.
3. Вирізати деталь 7 (дно корпусу). Зігнути клапани під прямим кутом, прикле-
їти деталь до корпусу так, щоб збіглися зірочки на деталях корпусу і дна.
4. Нанести клей на клапани дна (деталь 7)і приєднати лівий борт корпусу до дна.
5. Вирізати гусениці і приклеїти з лівого і правого борту.
6. Вирізати деталь 2 (башта), зігнути деталь згідно з кресленням. Проштрикну-
ти шилом отвір у перехресті 0, і заструганим олівцем, обертаючи його, зробити 
отвір діаметром 5-6 мм. Склеїти деталь вздовж.
7. Вирізати деталь 3 (дах башти) і приклеїти на місце.
8. Вирізати деталь 5 (крила гусениць), приклеїти над гусеницями з лівого та 
правого борту.
9. Приклеїти башту в означеному місці. Як зробити башту такою, що обертаєть-
ся, дивись на ст. 92.
10. Вирізати деталь 4 (гармата), деталь щільно намотати на стрижень від куль-
кової ручки і склеїти вздовж. На край деталі нанести клей і встановити на місце.
 Модель готова!

Танк «Швидкісний»





ТАНКИ72

Модель складається з таких 
частин:

1. Корпус моделі
2. Рама гусениці – правий борт
3. Дно корпусу
4. Рама гусениці -  лівий борт
5. Гусениці
6. Кронштейни - 4 шт.

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (корпус), зігнути деталь згідно з кресленням. Склеїти кор-
пус.
3. Вирізати деталь 3 (дно корпусу), зігнути деталь згідно з кресленням.
4. Приклеїти дно до корпусу моделі.
5. Вирізати кронштейни, зігнути згідно з кресленням. Приклеїти на лівий та 
правий борт корпусу по два кронштейни в означених місцях.
6. Вирізати деталь 2 (рама гусениці – правий борт), зігнути деталь згідно з крес-
ленням.
7. Вирізати деталь 5 (гусениці), відрізати три смужки і наклеїти навкруги на 
клапани деталі 2 (рама).
8. Вирізати деталь 4 (рама гусениці – лівий борт), зігнути клапани згідно з крес-
ленням. Далі дивись пункт 7.
 Увага! При наклеюванні гусениці на клапани рами треба, щоб край гу-
сениці збігався з краєм клапанів.
9. Нанести клей на кронштейни лівого борту і  приклеїти до нього зібрану деталь 4.
 Увага! Треба, щоб верхня ділянка гусениці внутрішньою частиною тор-
калася верхньої кромки кронштейнів.
10. Таким же чином, (дивись пункт 9) зробити з деталлю 2 правого борту.
 Модель готова!

Всюдихід





ТАНКИ74

Модель складається з таких 
частин:
1.Корпус, нижня частина
2.Корпус, верхня частина
3.Башта
4.Ходова частина, лівий борт
5.Дах верхньої частини корпусу
6.Гусениці
7.Кронштейни.
8.Ходова частина, правий борт
9.Загальний вигляд моделі
З цього паперу зробити заготів-
лю гармати 25 х 70 мм

Виготовлення моделі
1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (корпус, нижня 
частина). Зігнути деталь згідно з крес-
ленням. Склеїти корпус.
3. Вирізати деталь 2 (корпус, верхня 
частина). Зігнути деталь згідно з крес-
ленням. Склеїти корпус.
4. Вирізати деталь 5 (дах).
5. Приклеїти дах (деталь 5) до корпусу 
(деталь 2).
6. Приклеїти верхній корпус до ниж-
нього, при цьому частина верхнього 
корпусу повинна виступати над нижнім 
корпусом зліва, зправа і ззаду на 10 мм.
7. Вирізати деталь 7 (кронштейни, 4 
шт.), зігнути згідно з кресленням, при-
клеїти на нижню частину корпусу на 
означені місця.
8. Вирізати деталь 4 (ходова частина, 
ліва), зігнути деталь згідно з кресленням.
9. Вирізати від блоку гусениць (мал. 6), 
три смужки і приклеїти їх навкруги де-
талі 4. При цьому краї відігнутих кла-

панів цієї деталі повинні збігатися з 
краєм гусениці.
10. Приклеїти зібрану деталь до кронш-
тейнів лівого борту нижньої частини 
корпусу, при цьому задня частина гу-
сениці повинна бути на одному рівні з 
виступом верхнього корпусу.
11. Вирізати деталь 8, далі див. пункт 9.
12. Готову деталь приклеїти до 
кронштейнів правого борту.
13. Вирізати деталь 3 (башта), зігнути 
деталь згідно з кресленням. Зробити 
шилом отвір  у центрі 0 (місце для гар-
мати), довести діаметр отвору до 5-6 мм 
заструганим олівцем, обертаючи його.
14.  Від клаптику папера з зображен-
ням танку 9 відрізати заготівлю гар-
мати 25 х 70 мм.
15. Щільно намотати заготівлю гар-
мати на стрижень від кулькової руч-
ки і склеїти уздовж.
16. Приклеїти деталь 3 (башту) до 
корпусу танку в означеному місці.
17. Нанести клей на край гармати, вста-
новити її у відповідний отвір у башті.

Танк «Амфібія»

 





ТАНКИ76

Модель складається з таких 
частин:

1. Корпус
2. Дно корпусу
3. Козирки
4. Кронштейни
5. Колеса
6. Передня частина кабіни
7. Задня частина корпусу
8. Ходова частина
9. Ходова частина
10.     Гусениці

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (корпус). Зігнути деталь згідно з кресленням. Склеїти корпус.
3. Вирізати деталь 2 (дно), приклеїти на належне місце.
4. Вирізати деталь 6 (частина кабіни). Зігнути деталь згідно з кресленням. При-
клеїти на належне місце корпусу.
5. Вирізати деталь 7 (задня частина). Зігнути деталь згідно з кресленням. Прикле-
їти на належне місце корпусу.
6. Вирізати деталь 4 (кронштейни - 4 шт.), зігнути згідно з кресленням. Приклеїти 
до корпусу в означених місцях.
7. Вирізати деталь 8 (ходова частина). Зігнути деталь згідно з кресленням.
8. Вирізати деталь 10 (гусениця). Наклеїти її навкруги на відігнуті клапани деталі. 
Слідкувати, щоб краї клапанів збігалися з краєм гусениці.
9. Вирізати деталь 9 (ходова частина), далі дивись пункт 6.
10. Приклеїти деталі 8 і 9 до кронштейнів правого та лівого борту.
11. Вирізати деталь 5 (колеса - 2 шт.) Вирізати з картону товщиною 1-1,5 мм два 
кола діаметром 20 мм, наклеїти на ці кола колеса. Готові вироби приклеїти до кор-
пусу в означеному місці з лівого та правого борту.
12. Вирізати деталь 3 (козирок), зігнути деталь згідно з кресленням. Приклеїти 
козирки над вікнами корпусу з лівого та правого борту.
 Модель готова!

Всюдихід «Норд»





ТАНКИ78

Модель складається з таких частин:

1. Центральна частина корпусу
2. Передня частина корпусу
3. Задня частина корпусу

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (центральна частина). Зігнути деталь згідно з кресленням. 
Проштрикнути шилом отвір у центрі, означеним 0 (отвір для гармати), потім, 
обертаючи заточений олівець, зробити отвір діаметром 5-6 мм.
3. Склеїти деталь.
4. Вирізати деталь 2 (передня частина).
5. Зігнути деталь згідно з кресленням.
6. Приклеїти до центральної частини корпусу.
7. Вирізати деталь 3 (задня частина). Зігнути деталь згідно з кресленням. Прикле-
їти деталь до центрального корпусу.
8. Вирізати деталь 4 (гармата). Щільно намотати деталь на стрижень від кулько-
вої ручки, склеїти уздовж.
9. Нанести клей на кінець гармати, вставити у відповідний отвір.
 Модель готова!

Танк «Легкий»





ТАНКИ80

Модель складається з таких частин:

1. Корпус моделі і колеса
2. Гармата
3. Кулемет

Виготовлення моделі

1. Вирізати деталь 1 (корпус). Проштрикнути шилом отвір у місці означено-
му 0 заточеним олівцем, розширити отвір, обертаючи його до діаметру 5-6 мм, 
це місце для встановлення гармати.
2. Склеїти корпус.
3.  Вирізати деталь 2 (гармата) та щільно намотати деталь на стрижень від 
кулькової ручки і склеїти уздовж. Нанести клей на край гармати і встановити 
деталь у відповідний отвір.
4. Вирізати деталь 3 (кулемет). Зігнути навпіл і встановити на дах моделі.
 Модель готова!

Самохідна гармата «Вовк»





ТАНКИ82

Модель складається з таких частин:

1.Корпус, вітрове скло, сидіння, колеса
2. Кулемет

Виготовлення моделі

1. Розфарбувати деталі.
2. Вирізати деталь 1 (корпус). Зробити прорізи на заготівлі таким чином, 
щоб відокремити від корпусу вітрове скло та сидіння, потім сидіння від скла. 
Краще всього цю операцію проводити канцелярським ножем, поклавши заго-
тівлю на ДВП або фанеру.
3. Зігнути деталь згідно з кресленням.
4. Нанести клей на клапан К, з’єднати обидві смужки, при цьому стрілка на 
клапані є межею для торця смужки М.
5. Вирізати деталь 2 (кулемет), зігнути його навпіл і встановити на капот 
праворуч, або позаду сидінь.
 Модель готова!

Бронетранспортер «Пантера»
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ІНШІ ПОРОБКИ

• Вояки з паперу
• Гра «Наступ і оборона»

Зроблена своїми руками поробка, як правило, є для ди-
тини предметом цінним. Нехай навіть цей предмет ви-

конаний з явними похибками. Але завдання дорослих - не 
дати згаснути іскорці тяги до самостійної творчості. Олівці, 
папір, ножиці , клей - ось ті предмети, які можуть допомог-
ти проявити самостійність в конструкторських пошуках.
 Не зупиняйтесь при тимчасових невдачах. Навчіться 
правильно користуватися лінійкою, олівцем і циркулем. Зо-
всім скоро все стане виходити. У цій справі головний прин-
цип - від простого до складного!

В цьому розділі:
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Запропоновані три фігурки: солдат, матрос, танкіст.
Війсковики мають по три деталі:
1. Тулуб
2. Обличчя
3. Потилиця

Виготовлення вояків:
1.  Розфарбувати деталі.
2.  Вирізати деталь 1 (тулуб), зігнути згідно з кресленням, склеїти.
3.  Вирізати деталь 2, 3, склеїти частини так, щоб контури обох заготівель 
співпали, вийшла голова вояка.
4.  Приклеїти отриману деталь до верхньої частини деталі 1, отримати чо-
ловічка у військовій формі.

Вояки з паперу
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Комплект гри складається 
з:
1. Дошка 350 х 1000 мм, що 
має три смуги, кожна з яких 
складається  з одинадцяти 
клітин – 70 х 80 мм
2. Три макета танків – 
80 х 30 мм
3. Три макета гармат – 
60 х 20 мм
4. Кубик – 20 мм, на гранях якого нанесені «очки» від одного до шістьох.
5. Вісім шайб діаметром 22 мм, вирізаних з кольорового картону. 

Умови гри
1. З одного кінця дошки шикуються танки, на кордоні першого ряду кліти-
нок (мал. А), з другого краю дошки займають позицію гармати (мал. Б).
Кожен танк і кожна гармата контролюють тільки одну смугу.
2.  У наступ йдуть танки. Для цього «танкіст» бере кубик і кидає на стіл. 
Скільки випадає «очок» на верхній грані кубика, на стільки клітин танк про-
сувається у бік гармати.
3.  Тепер «артилерист» кидає кубик на кількість «очок», що випали, на 
стільки клітинок встановлюється шайба у бік танка.
4.  Танк вважається ураженим, коли шайба влучає у ту ж клітинку, де він 
знаходиться у цю  мить.
5.  Коли трапляється «недоліт» або «переліт», то танкіст робить другу спро-
бу. При цьому танк вважається ураженим, якщо він опиняється на клітинці, 
де знаходиться шайба від попереднього пострілу гармати.
6.  Гармата вважається ураженою, коли танк при черговому ході стає на 
місце, де знаходиться гармата, або проходить це місце далі.
7.  Перемогу здобуває той у кого залишається хоч би одна гармата, або танк.
 За згодою сторін умови гри можна міняти, але вони повинні бути зрозу-
мілі і не викликати суперечок.
 Як показала практика, гра викликала зацікавленість у школярів молод-
шого та середнього віку. Вона розвиває увагу, цілеспрямованість, витримку 
і прагнення до перемоги, підвищує зацікавленість до військової техніки і вій-
ськової справи в цілому, що є необхідними якостями для майбутніх захисни-
ків Вітчизни.

Гра «Наступ і оборона»
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Мал. Б

Мал.А
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Комплект гри складається з:
1. Дошка 350 х 1000 мм, що має три смуги, кожна з яких складається  з одинад-
цяти клітин – 70 х 80 мм
2. Три макета танків – 80 х 30 мм
3. Три макета гармат – 60 х 20 мм
4. Кубик 20 мм, на гранях якого нанесені «очки» від одного до шістьох
5. Вісім шайб діаметром 22 мм, вирізаних з кольорового картону 

Виготовлення моделі танка
Танк складається з двох частин, які треба вирізати і склеїти між собою, при цьому 
клапани К, перед склеюванням, відігнути під прямим кутом відносно корпуса.

Виготовлення гармати
1.  Вирізати деталь 1(щит), зігнути заготівлю згідно з кресленням, в цен-
трі О шилом проштиркнути отвір. Заструганим олівцем, обертаючи його, 
зробіти отвір діаметром 5 мм.
2.  Вирізати деталь 2 (ствол), намотати заготівлю на стрижень від куль-
кової ручки і склеїти деталь уздовж.
3.  Вирізати деталь 3(казенна частина), намотати заготівлю на край ство-
ла і приклеїти до нього.
4.  Нанести клей в отвір на щиті і уставити туди ствол, -  до упору казен-
ною частиною до щита. 

Гра «Наступ і оборона»
(виготовлення моделей гри)
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ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Як виготувати башту такою, щоб оберталася.

 
 Для того, щоб башта макета танка оберталася треба зробити наступне:

1. У вибраному місці корпуса танка (5) шилом зробити отвір, і обертаючи 
заструганий олівцець, розширити отвір до діаметру приблизно 4 мм.

2. Виготовити ось (1)  з аркуша паперу 30 х 30 мм, намотавши його на 
стрижень від кулькової ручки і склеїти уздовж.

3. Нанести клей на кінець осі і встановити в отвір на корпусі танка, таким 
чином, щоб над корпусом залишилось 15-20 мм осі.

4. У центрі дна башти (3) зробити отвір розміром приблизно 4 мм і надіти 
на вісь 1.  

5. Зробити у центрі шайби-стопора (2) отвір приблизно 4 мм і нанести 
клей на краї отвору, надіти на вісь. При цьому прослідкувати, щоб шайбу було 
встановлено на вісь приблизно в 1 мм від дна танка і не приклеїлась до нього.

6.  Приклеїти готову башту (4) нижніми клапанами до дна башти (3). 
       Прослідкувати, щоб башта не приклеїлась до корпусу танка.
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Дитячі роботи  не завжди 
бездоганні з точки зору 

якості виконання. Проте, по-
хвальне прагнення дитини ви-
конати виріб якомога краще.
З набуттям досвіду дитина 

не тільки копіює вже готову 
конструкцію, але намагається 
внести свої вдосконалення в 

окремі деталі виробу, 
розфарбувати модель
 яскравими фарбами.

Таким чином, відбувається 
естетичний розвиток дитини.

Під час виконання роботи 
учні пізнають властивості різ-

них матеріалів, вчаться пра-
вильно і безпечно користува-

тися інструментами.
Захоплення моделюванням 
має велике значення для ро-
зумового і фізичного розви-
тку дитини, виховує працьо-
витість, повагу до всього, що 

створено людиною.


