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Рецензія 

на роботу «Методичні рекомендації 

по вивченню  теми «Юний архітектор» за програмою « Початковий технічний 

дизайн» керівника гуртка Вялкової Н.В. 

 

Сьогодення вимагає від нас людину-творця, що вміє і любить працювати. 

Саме тому професія дизайнера в останні десятиріччя набула величезної 

популярності, стала необхідною в усіх сферах життя і діяльності людини. 

Культуру виробництва слід виховувати в людині з дитячих років, тому у 

технічній творчості надзвичайно актуальною є робота керівника  гуртка 

технічного дизайну. 

 Вялкова Н.В. у своїй роботі наголошує, що вихованці на заняттях 

поглиблюють свої знання з базових предметів: фізики, математики, трудового 

навчання, а також вивчають техніку малюнка, основи креслення, набувають 

необхідних навичок практичної роботи та ознайомлюються з інструментами і 

матеріалами, що використовуються в роботі дизайнера. У змісті конкурсної 

роботи розкриваються особливості процесу конструювання: стадії 

проектування, проектної графіки і макетування як засобів проектної мови 

(передачі творчого замислу). 

Зміст роботи складається з вступу, основної частини, висновків, списку 

використаних джерел, додатків, що відповідає умовам Положення про конкурс. 

Робота має завершений характер, носить практичну цінність і може 

використовуватися  в роботі керівників гуртків початкового технічного 

моделювання. 

Заступник директора з НВР 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова                    Т.А.Пінчукова 
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Анотація 

 

Будування та архітектурне проектування будинків - є невичерпним 

джерелом для творчої уяви людини. Саме у створенні помешкання за своїм 

смаком, людина втілює в життя свої прагнення, надії, спогади. Інколи, за 

повсякденням люди не звертають увагу на те, що їх оточує, і коли їх запитують, 

для чого потрібні будинки, вони відповідають, знизуючи плечима – щоб жити. 

Виявляється, для того, щоб дати дітям знання про будинки і їх призначення, 

спершу потрібно навчити цим знанням  дорослих. 

У посібнику розкриваються особливості процесу початкового технічного 

конструювання: стадії проектування, проектної графіки і макетування  

будинків. 

Зміст роботи складається з вступу, основної частини, висновків, списку 

використаних джерел, додатків, що відповідає умовам Положення про 

виставку.  Посібник носить практичну цінність і може використовуватися  в 

роботі керівників гуртків початкового технічного моделювання. 
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ВСТУП 

  Сьогодні позашкільна освіта в Україні виходить на якісно новий рівень. 

Гуманізація освіти, диференціація навчання, спрямовують педагогічний процес 

на розвиток творчої особистості. Заклади позашкільної освіти відкривають 

багато гуртків, які б могли зацікавити дітей, розвивати їх приховані таланти і 

відповідати запитам сучасного суспільства. До таких гуртків належать – 

«Початковий технічний дизайн» та «Початкове технічне моделювання». 

Діяльність цих гуртків тісно переплітається зі шкільними предметами, такими 

як: математика, природа, малювання, історія, креслення тощо. « Початковий 

технічний дизайн» є широким спектром для творчої діяльності дітей. 

  Завданням гуртка – є, в першу чергу, навчити дітей технічної грамоти та 

користуватися науково – технічною літературою, розвивати їх творчі здібності 

та естетичний смак, поглибити знання здобуті на уроках математики, природи, 

малювання та ін. А також зацікавити дітей у виборі подальшої професії: 

будівельник, дизайнер архітектурного проектування чи будь – яка інша 

професія пов’язана з будівництвом. На заняттях гуртківці матимуть змогу 

виготовляти макети будинків. Перевага даного гуртка від інших в тому, що він 

надає широкого простору для уяви, адже для виготовлення макету будинку 

потрібна лише призма, а вже як учень зробить її дизайнерське оформлення – це 

цілком і повністю його уява. Під час занять  вихованець отримує знання та 

вміння, що необхідні для професії будівельника. Дізнається про різновиди 

будинків за призначенням, а також історію виникнення архітектурних споруд 

від кам’яного віку до сьогодення. 

 Не слід забувати, що окрім освітньої, гурток несе виховну мету. 

Виховання духовності, формування в учнів національної свідомості, потребі 

примножувати культурно – мистецькі надбання народу. Виховання в ньому 

доброзичливості, взаємоповаги, самодисципліни все це має донести вчитель на 

своєму гуртку, адже виховання дітей здійснюється не лише в школі на уроках, а 

й поза її межами. 

Для того, щоб забезпечити успішний освітній процес педагог повинен 

мати такі знання, уміння й навички, які б охоплювали загальні, універсальні 

положення та принципи національної освіти і виховання народної та світової 

педагогіки. 

Необхідно, щоб вчитель крокував в ногу з технічним прогресом, добре 

володів знаннями і навичками, котрі застосовував у своїй практичній 

діяльності. Широкий спектр знань вчителя, дозволить йому легко проводити 

свої заняття, в доступній для учнів формі, що сприятиме успішному розвитку 

особистості учня. 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДОВУ ТА  

ПРИЗНАЧЕННЯ БУДИНКУ 

  Будування та архітектурне проектування будинків - є невичерпним 

джерелом для творчої уяви людини. Саме у створенні помешкання за своїм 

смаком, людина втілює в життя свої прагнення, надії, спогади. Інколи, за 

повсякденням люди не звертають увагу на те, що їх оточує, і коли їх запитують, 

для чого потрібні будинки, вони відповідають, знизуючи плечима – щоб жити. 

Виявляється, для того, щоб дати дітям знання про будинки і їх призначення, 

спершу потрібно навчити цим знанням  дорослих. 

 Необхідно розрізняти будинки за їх призначенням. Виділяють три види 

класифікації будинків: житлові будинки, промислового призначення та 

громадські. Житлові будинки, звісно, це ті -  в яких проживають люди. 

Громадського призначення – це будинки, що пов’язані з будь – якою 

громадською діяльністю (школи, банки, офіси, магазини тощо). До 

промислових відносять будівлі, в яких проходить процес виготовлення будь – 

якої продукції (фабрики, заводи, цехи по виготовленню засобів вжитку та ін.). 

Не існує чіткої межі проведеної між цими трьома різновидами будинків за їх 

призначенням, оскільки, досить часто в житлових будинках влаштовують 

офісні приміщення чи магазини. Та яким би різним не було використання 

будівлі, всі будинки будуються однаково. 

  Найпершим в становленні будинку є фундамент. Він навіть став свого 

роду афоризмом «збудувати міцні відносини, мов фундамент». Отже, основа 

будинку – це фундамент, він слугує для укріплення всього будинку (мал.1). 

Наступними є стіни, а в загальному вигляді – коробка, вони є захистом від 

різних явищ природи (вітер, дощ, сніг тощо) чи людей (мал.2). У відповідних 

місцях, згідно пропорцій в стінах роблять отвори для дверей (мал.3) та вікон 

(мал.4). Двері  є шляхом потрапляння в приміщення – ззовні, або в середині. 

Вікна – дають можливість вільного доступу сонячного проміння. Важливим 

елементом в будівництві будинку є перегородки (мал.5), вони відокремлюю 

кімнати, квартири чи будь – які інші приміщення одне від одного. Наступним є 

дах (мал.6) – він захищає будинок від  дощу або інших природних явищ (Фото 

1). 

    Ці частини є основою будинку, додатковим, але не менш важливими є 

комин, стічні труби,  які теж мають своє призначення.  

В сучасному макет виготовленні як і в будівництві значущим є художнє 

оформлення, яке надає макету будинку естетичного,  індивідуального вигляду. 

Про деякі особливості  такого оформлення можна дізнатися в наступних 
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розділах методичної розробки, в якій подані найбільш розповсюдженні 

елементи архітектурного декорування макету будинку. 

 

 

Фото 1.1. 

2. ВИГОТОВЛЕННЯ МАКЕТІВ БУДИНКІВ НА ОСНОВІ ПРИЗМИ 

    Основою макету будинку є призма, яка в подальшому, залежно від того, 

якого вигляду набуде майбутній виріб, декорується вікнами, дверима, дахом 

тощо.  Якщо до виготовлення моделі літаючої чи транспортної техніки 

необхідний технічний малюнок, то для виготовлення макету будинку це не є 

обов’язковим. Учень може скласти свої власні розміри (за умови збереження 

пропорцій). 

Звичайно, найлегшим способом виготовлення макету є копіювання 

малюнку, якщо учень хоче мати макет будинку більший, ніж намальований, 

йому необхідно збільшити малюнок в розмірах. Така робота дає можливість 

учню вдосконалювати свої математичні здібності, оскільки, креслення як 

предмет викладають у значно старших класах, або не викладають взагалі, тому 

створення власних креслень є підготовчою формою до наступного кроку 

навчання. 

Створювання власного креслення ведеться під наглядом керівника гуртка, 

щоб учень не допустив помилок, які можуть призвести до неточного креслення, 

відповідно і до неякісно виготовленого виробу. При кресленні вихованець, в 

першу чергу має з’ясувати для себе якої форми має бути його майбутній виріб 
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(прямокутної, квадратної) та яких розмірів будуть зовнішні стіни (одна стіна 

менша за іншу у двічі – при прямокутній формі) відповідно до висоти. 

     Виготовлення призми(коробки макету) (фото 2.1.) 

Проводиться креслення згідно розмірів (копіювання відповідної форми). 

Вирізання схеми призми чітко по лініях, не допускаючи вільних припусків або 

контроль за вирізуванням необхідних деталей. Згинання призми по лініях 

(проводиться) методом проведення заокругленого кінця ножиць під лінійку. 

Склеювання призми. Склеювати призму необхідно в спеціально позначених 

місцях, нанісши тонкий шар клею. Просихання призми. Не слід 

використовувати призму для подальшого художнього оформлення, якщо вона 

недостатньо просохла. 

 

Фото 2.1. 

3. ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУДИНКІВ 

Виготовивши основу макету будинку, ми проводимо дизайнерське 

оформлення, способів оформлення є дуже багато, кожна деталь надає виробу 

індивідуального характеру. Найбільш вживаними елементами художнього 

декору є вікна, двері, дах тощо. 
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3.1. ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВІКОН 

3.1.1.Вікна наклеєні на макет будинку ( фото 3.1.1.) 

 Найпростіший спосіб виготовлення вікон – це наклеювання їх на макет. 

Для цього необхідно зберігати пропорції, щодо макету (дотримування 

креслення). Вікна виготовляються з матеріалу, що є тоншим за коробку (макет 

будинку). Найбільш раціональним є використанням кольорового паперу або 

паперу формату А4, який потім можна розфарбувати, також можна 

використовувати самоклеючий папір (оракал). Форма вікна є будь – якою: 

прямокутна, квадратна, з аркою чи різьбою по краях. Використовуючи оракал, 

можна наклеювати вікна, які будуть складатись лише з синього чи блакитного 

кольору, тобто лише шибки вікон. Колір рами вікна та забарвлення скла є 

різним (залежно від уяви). 

 

                                                   ( фото 3.1.1.) 

3.1.2 Вітражі(технологія їх виготовлення) (фото 3.1.2.) 

 Зазвичай вітражі використовуються в церквах, монастирях, соборах. Але 

в наш час  вітражі набувають широкого розповсюдження не лише в церквах, а й 

у власних оселях чи будівлях громадського призначення. Вітражні вікна дорогі 

у виготовленні, вони потребують значних затрат матеріалу та часу. При 

виготовленні вітражів до макету будинку потрібен чорний ( або іншого темного 

кольору) папір, тонкий кольоровий папір.  Малюнок, який хочемо зобразити на 

вітражі, робимо на звичайному білому папері і переносимо через копірку на 

темний(чорний) з якого виготовляємо вітраж. Вільне місце навколо малюнка 

заповнюємо різними геометричними фігурами, які становитимуть його фон. 

Одну фігуру від іншої відділяємо паралельними лініями у 2 мм проміжком. 

Тепер вирізуємо по одній деталі ( з чорного паперу). Кожну вирізану деталь 
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кладемо поверх тонкого, потрібного нам кольору паперу, цигаркового паперу г 

обводимо контури олівцем. Потім вирізуємо її трохи більшою, додаючи ще по 2 

мм. Чорні смужки, які залишаються на основі, намащуємо клеєм з вивороту і 

приклеюємо до них , підкладаючи до них вирізану деталь з кольорового паперу. 

 

(фото 3.1.2.) 

3.1.3. Вирізані вікна (фото 3.1.3.) 

 

 Іншим видом виготовлення вікна – є вирізані вікна. Спосіб їх виконання 

полягає у тому, що в макеті будинку вирізається отвір на місці вікна. Потім з 

внутрішньої сторони, за допомогою клею чи скотчу  приклеюється тонка 

плівка, яка буде створювати ілюзію вікон зі склом. Далі із зовнішньої сторони, 

маркером можна провести раму вікна. 

 

фото 3.1.3. 

3.1.4. Вікна зі ставнями (фото 3.1.4). 

Досить довгий період часу люди використовували в будівництві вікна зі 

ставнями. Ставні необхідні були для захисту вікон  
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(шибок) від сильної грози, злодіїв тощо. Зазвичай ставні прикріплюють ззовні, 

щоб мати змогу з відкритого вікна їх зачинити. Їх можна робити як на всю 

ширину, так і гармошкою, щоб вони займали якомога менше місця. При 

макетуванні будинку можна поєднувати вирізані вікна зі ставнями або наклеєні 

вікна зі ставнями. Обравши той чи інший варіант,  ми із зовнішньої сторони 

приклеюємо ставні. 

3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

ВИГОТОВЛЕННЯ  ЕЛЕМЕНТІВ ДВЕРЕЙ 

3.2.1.Наклеєні двері ( фото 3.2.1.) 

  Наклеєні двері виготовляються за тією ж самою технологією, що й 

наклеєні вікна. Цей спосіб є найпоширенішим і найлегшим для виготовлення 

макету будинку. Для виготовлення наклеєних дверей, треба мати смужку чи 

прямокутник, який відповідає пропорціям макету і приклеїти її в 

запланованому місці. За бажанням «двері» можна прикрасити аплікацією чи 

іншим видом декорування (різьба, ручка до дверей, вставлені шибки тощо). 

3.2.2.Засклені двері ( фото 3.2.2.) 

 В сучасному побуті цей тип дверей використовується найчастіше – як 

міжкімнатні двері, тобто двері, що встановлюються в квартирах між кімнатами. 

Хоча дедалі частіше ми маємо змогу спостерігати за тим, як ці двері знаходять 

широкого вжитку у будівлях громадського призначення або приватних 

будинках – їх встановлюють ззовні. 

фото 3.1.4 
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фото 3.2.1. 

Ці двері мають гарний зовнішній вигляд, особливо, якщо вони мають 

оригінальний малюнок.  Технологія виготовлення таких дверей дещо 

відрізняється від попередніх. Виготовляти їх можна таким чином. На розгортці 

макету будинку намалювати двері( попередньо позначити місця), які необхідно 

буде вирізати. Далі канцелярським ножем акуратно вирізати отвори у раніше 

позначених місцях. З внутрішньої сторони розгортки, приклеїти прозору плівку 

(можна використати плівку з малюнком – щоб склалось враження « 

затемнених» дверей). 

 

 

фото 3.2.2. 

3.3.1.Двері, що відкриваються (фото 3.3.1.) 

   Вибір цього виду дверей дає широкий простір для уяви тому, що в них 

можна використовувати елементи наклеєних вікон тобто лише художньо 

оформити ту частину, що відкривається, а також є можливість використання 

засклених дверей. Відмінною рисою цього виду дверей є те, що вони рухливі. А 

саме після того, як ми отримали розгортку макету будинку, в тому місці – де 
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намальовані двері, ми вирізаємо їх акуратно з трьох сторін таким чином, щоб 

складалось враження, що вони відчиняються або зачиняються. 

 

 

фото 3.3.1. 

3.4.Розсувні двері (фото 3.4.1.) 

 Технологія виготовлення цих дверей значно відрізняється від попередніх, 

оскільки в розсувних дверей є досить складний рухомий механізм. Ці двері 

потрібно встановляти лише на тому етапі, коли виконана лише розгортка 

макету будинку тому, що основні деталі за допомогою яких будуть рухатись 

двері, необхідно приклеїти з внутрішньої сторони. Спочатку потрібно в 

розгортці  вирізати отвір в місці майбутніх дверей. Самі двері складаються з 

двох деталей ( створом), їх необхідно відповідно оформити( зробити засклені 

деталі або тільки наклеїти різьбу чи інші малюнки). До деталей, що будуть 

ззовні, наклеїти ручки, щоб потім мати змогу  відкривати ( розсувати) двері. Із 

внутрішньої сторони до деталей приклеїти 2 смужки складеного вдвоє картону: 

одну смужку зверху, одну – знизу. Крізь смужки зверху і знизу просунути одну 

велику – таким чином, щоб  двоє дверцят тримались разом на одній відстані. 

Отриману конструкцію за смужки зверху і знизу приклеюють напроти отвору в 

розгортці з внутрішньої сторони. 
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фото 3.4.1. 

3.5.Двері у вигляді « гармошки» (фото 3.5.1.) 

 

 Двері у вигляді «гармошки» можна виготовляти двома способами. 

Перший спосіб полягає у тому, що у розгортці макету будинку у місці дверей, 

канцелярським ножем надрізаємо отвір, щоб утворилось дві стулки ( щось на 

зразок розсувних дверей), отримані стулки попередньо можна художньо 

оформити будь – яким чином і зігнути у вигляді «гармошки» ( мал. а).  Другий 

спосіб полягає в тому, що на місті дверей робимо отвір. Необхідні стулки 

виготовляємо окремо, таким самим чином приклеюємо їх, як і ставні на вікнах ( 

мал. б). 

 

фото 3.5.1 
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3.6.ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДАХУ 

3.6.1.Дах плоскої форми ( фото 3.6.1.) 

У всі часи дах на будинку вирізнявся своїми формами. Архітектори своїм 

задумом задовольняли примхливі смаки любителів екстравагантного дизайну. 

Широкого розповсюдження набули будинки з плоскою формою даху, оскільки, 

в порівнянні з іншими формами, цей дах має величезну перевагу. Завдяки тому, 

що на ньому можна побудувати поверхи (якщо дозволяє міцність фундаменту), 

розбити міні – сад, оранжерею тощо. При виготовленні макету будинку, ця 

форма не створює жодних труднощів, оскільки при кресленні розгортки, у 

верхній частині потрібно додати від 0,5 – 1 см картону до якого приклеюється 

прямокутник (з картону) відповідної форми. 

 

3.6.2.Дах прямої форми ( односкатна) ( фото3. 6.2.) 

      Ця форма даху використовується в тому випадку, коли одна з несучих стін 

вища за решту. В завершеному стані, будинок має вигляд прямокутного 

трикутника. На горищі такого будинку зручно робити додаткові кімнати, 

оскільки висота даху дозволяє вільно, в повний зріст пересуватись в просторі. 

Доцільним є, використання  

 

фото 3.6.1. 

мансардних вікон в даху, які дозволяють проникнути додатковому світлу. 

Зробивши розгортку макету будинку (дотримуючись необхідних розмірів),так 
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само, як і в даху з плоскою формою, ми приклеюємо прямокутник до склеєної 

коробки ( заздалегідь можна в прямокутнику зробити вікна будь – якої вище 

зазначеної форми, окрім вікон зі ставнями). 

 

фото 3.6.2. 

3.6.3.Дах пірамідальної форми ( двоскатна) (фото 6.3.3.) 

     Для створення макету будинку з дахом пірамідальної форми, можливим є 

використання двох методів виготовлення. Перший полягає в тому, що при 

виготовленні розгортки враховуються бокові фронтони, до яких  приклеюється 

прямокутник відповідних розмірів, попередньо зігнутий вдвоє так, щоб частини 

були рівні. Другий спосіб виготовлення є дещо складнішим від першого. 

Розгортка макету будинку має бути такою ж як і при використанні даху пласкої 

форми. Розгортка даху має містити в собі бокові фронтони і при склеюванні 

матиме вигляд піраміди. Наступним етапом виготовлення – є приклеювання 

даху до коробки макету будинку. При розгляді видно -  дах і коробка  є різними 

деталями, що надає статусу складності  виду виготовлення макету будинку з 

пірамідальною формою даху. 
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Фото3. 6.3. 

3.6.4. Дах сферичної ( куполоподібної) 

форми (фото 3.6.4.1., 3.6.4.2.) 

Зазвичай, дах сферичної форми будувався в храмах, церквах, монастирях, 

проте і в наш час багато хто будує будинки використовуючи таку форму даху. 

Загалом сферичний дах будують в приміщеннях загального вжитку – торгових 

центрах, вокзалах, офісах тощо. З практичної точки зору, ця форма даху не є 

значущою, а з іншого боку – надає будівлі величного вигляду. Розгортка макету 

будинку в основному є прямокутної форми, хоча в окремих випадках ( вежа 

замку) може бути і циліндричної форми. Розгортка даху виготовляється 

наступним  чином , на колі ( відповідних розмірів) потрібно намалювати 

пелюстки із зубцями по краях ( щоб зручно було їх склеювати). Намалювавши 

та вирізавши розгортку, склеюємо пелюстки таким чином, щоб утворилась 

сфера. Далі отриману сферу приклеюємо до коробки( чи циліндра) виробу. 
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фото 3.6.4.1 

 

фото 3.6.4.2. 

3.6.5.Використання аркових елементів 

  До аркових елементів можна віднести, двері з арочною формою, дверні 

проходи, арочні вікна. Загалом слід зазначити, що цей вид архітектурного 

мистецтва започаткований був при будівництві церковних споруджень, а 

згодом люди зі статком облаштовували свої помешкання таким видом вікон ( з 

вітражами) чи дверей (фото 3.6.5.) Сьогодення принесло нам поєднання різних 
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архітектурних стилів, якщо в минулі часи архітектори вважали, що 

використання аркових елементів є доцільним лише у великих приміщеннях, то 

сьогодні ми можемо використовувати їх, навіть в наших невеликих квартирах, 

оскільки вони збільшують  просторовий вид помешкання. Хоча все ж таки 

аркові елементи є домінуючими в будівництві церковних храмів. Зайшовши до 

церкви й побачивши арочні вітражі, в людини складається враження високої 

церковної духовності, відчуття піднесення.  

     Виготовлення вище вказаних елементів не є складним, оскільки, 

виготовляючи вікна чи двері, ми зверху лише добавляємо округлу форму, яка й 

створює арковий вигляд. Все інше можна виконати будь – яким з вище 

перерахованих способів ( це стосується вікон і дверей). 

 

Фото3.6.5. 
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ВИСНОВКИ 

   Як і на будь – якому іншому гуртку, вихованці гуртка « Початковий 

технічний дизайн» мають навчитися виготовляти вироби від простішого до 

складнішого. Спочатку вони оволодівають елементами технічної грамоти, 

оскільки правильно накреслена розгортка виробу – це половина успіху учня. 

Подальша робота залежить від творчого потенціалу гуртківця, в окремих 

випадках, якщо учень губиться в підборі елементів оформлення, керівник 

гуртка має дати йому слушну пораду, як краще створити свій виріб. Досить 

часто учні вносять свої зміни до вже завчасно продуманих  схем, що є також 

позитивним моментом, адже в таких випадках вони відкривають свою 

індивідуальність, нестандартний підхід. 

   В цих методичних рекомендаціях, вказана достатня кількість видів 

оформлення макетів будинків, але окрім них є ще безліч варіантів оформлення - 

балконів, лоджій, карнизів, східців, перегородок в середині будинку і всі ці 

елементи є важливими, адже саме вони передають індивідуальність та 

унікальність виробу.  Кожен елемент оформлення є важливим за своїм 

призначенням і кожен заслуговую свого існування, а завданням керівника 

гуртка є в першу чергу ознайомити вихованців із різними способами 

виготовлення, а також зацікавити їх у використанні цих елементів при 

виготовленні свого виробу. Саме завдяки таким деталям створені макети 

будівель будуть неординарними, нестандартними, креативними, у цьому творчу 

уяву дітей ніщо не обмежує. 

Підсумовуючи, варто додати, що людина увесь час перебуває у пошуку, а 

творчий пошук - один з небагатьох, що приносить задоволення, тому нехай 

пошук в даному напрямі приносить позитивні результати,  які будуть 

відображатись в дитячих роботах. 
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