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Рецензія 

на конкурсну роботу «Методична розробка 

практичного заняття по виготовленню масштабної моделі – копії 

«Rolls Royce Armoured Car Pattern 1920 Mk.II», керівника гуртка, «Історико-

технічне стендове моделювання» Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова 

Савенко Олег Анатолійович 

 

Тема запропонованої роботи присвячена вирішенню актуальної задачі - 

систематичному пошуку ефективних форм та методів навчання та виховання у 

гуртках науково-технічного напряму. Автор на основі власного досвіду 

доводить необхідність сьогодні залучати як можна більше дітей та молоді до 

занять саме у технічних гуртках, тому що  це перші кроки дитини до пізнання і 

розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес 

опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і 

навичок.  

 Розробка  містить теоретичні, методичні та практичні рекомендації щодо 

організації практичного заняття технічної творчості дітей у гуртку «Історико-

технічне стендове моделювання». Вона складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. Докладно розказано про виготовлення 

виготовленню масштабної моделі – копії «Rolls Royce Armoured Car Pattern 

1920 Mk.II.  

Робота виконана у відповідності до Положення вист.  Призначена для 

керівників технічних гуртків, вчителів початкових класів. 

 

Заступник директора з НВР 

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

 

 

 

 

 



4 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП…………………………………………………………………5 

РОЗДІЛ І. З історії англійського бронеавтомобiля  «Rolls-Royce» за часів 

першої і другої світових  війн……………………………………..….7-13 

РОЗДІЛ ІІ. Практична робота по виготовленню масштабної моделі – копії 

«Rolls Royce Armoured Car Pattern 1920 Mk.II»…………………….14-19 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………20 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА……………………………………………...21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ВСТУП 

Історико – технічне стендове моделювання – сучасний вид науково-

технічної творчості, який набирає обертів в усьому світі. Сьогодні багато і 

дітей, і дорослих людей стають справжніми прихильниками історико – 

технічного стендового моделювання, про що свідчать багато чисельні виставки, 

конкурси різних рівнів. 

Вихованці гуртка «Історико – технічне стендове моделювання» Центру 

позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичева працюють з різноманітними 

пластиковими моделями – іграшками із готових наборів, поступово створюючи 

точні моделі - копії транспортної та військової техніки. У гуртку вони можуть 

отримати чіткі знання про різні технологічні процеси виготовлення стендових 

моделей, збагатити свої знання з історії світової і української техніки, 

випробовувати свої власні нахили і здібності, створюючи неповторні, а інколи, і 

унікальні речі у гуртку.  

Усі стендові моделі – копії виготовляються з урахуванням додержання 

копійності до історичного прототипу. Виготовлення таких моделей вимагає не 

лише певних навичок роботи із спеціальними матеріалами та інструментами, а 

й поглиблених знань з історії, географії, хімії, техніки, вміння працювати з 

різними джерелами інформації, вести пошуково - дослідницьку роботу.  

В основі моєї роботи, як керівника гуртка, – систематичний пошук 

ефективних форм та методів навчання та виховання, індивідуальний підхід до 

учнів на заняттях і поза ними ( виставки, екскурсії до військових частин, 

музеїв), залучення учнів до вдумливого опрацювання додаткової літератури в 

позаурочний час. На мою думку, головне завдання педагога не наповнювати 

голови вихованців готовими знаннями, а вчить шукати шляхи розв’язання 

поставлених завдань, самостійно робити висновки. 

Мої вихованці досягають високих успіхів, бо до них ставляться як до 

повноправних особистостей, співучасників процесу навчання, набуття 

практичних умінь. Розуміючи, що «золоті руки» і «розум» завжди були і будуть 

цінитися, я роблю все можливе, щоб мої вихованці стали справжніми 

умільцями, інтелектуалами, успішними громадянами своєї держави, в 

подальшому житті були затребувані суспільством. 

Вихованці гуртка вивчають історичну ретроспективу людства через 

призму його виробів, що залишили по собі пам’ять та отримують естетичну 

насолоду від довершеності сучасних та стародавніх моделей, виконаних 

власними руками. Вони, можна сказати, є хранителями історії, так як, на жаль, 

багато реальних прототипів не збереглося до наших днів, і існують тільки в 

кіно-фото - документах, малюнках, кресленнях і в моделях. Впродовж 
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навчального року гуртківці отримують можливість самореалізації шляхом 

участі у різноманітних виставках та конкурсах.  

У жовтні 2017р. вперше в рамках фестивального тижня обдарованих дітей 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова у виставкому залі міського 

історичного музею була організована персональна виставка вихованця гуртка 

Верхівського Тимура. 

 Всі жителі і гості м. Бердичева мали можливість впродовж трьох тижнів 

ознайомитися з роботами юного моделіста (Фото 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Верхівський Тимур - учасник фестивалю обдарованих дітей 

Оскільки цей напрям технічної творчості пов’язаний з поглибленим 

вивченням багатьох предметів та засвоєнням великої кількості технологій і 

методів, термін навчання є достатньо тривалим. 

 Методична розробка практичного заняття по виготовленню масштабної 

моделі – копії «Rolls Royce Armoured Car Pattern 1920 Mk.II» розрахована на 

досвідчених моделістів основного рівня другого року навчання. При виконанні 

роботи необхідна постійна допомога керівника гуртка, тому що в процесі 

роботи можуть виникати різні непередбачені моменти. 

Сподіваюся, що подані матеріали стануть своєрідним ілюстративно-

інформаційним доповненням до занять з історико –технічного стендового 

моделювання.  
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РОЗДІЛ І.  З історії  англійського  бронеавтомобіля «Rolls-Royce» за  часів 

першої і другої світових війн. 

Теоретичний матеріал будь-якого заняття у гуртку «Історико - технічне 

стендове моделювання» тісно пов’язується з практичною роботою. Під час 

проведення занять використовується особисто-орієнтований підхід, 

формуються первинні навички творчого використання отриманих знань та 

умінь, а також початкової самоосвіти. Тому я завжди пропоную учням 

інформацію щодо моделей, які ми будуємо.  

Вихованці другого року навчання вже самостійно шукають історичний 

матеріал, опрацьовують його і подають на заняттях для своїх однолітків. Таким 

чином, в результаті підготовки до занять у дітей формуються навички 

самостійної роботи з різними джерелами інформації, навички публічного 

виступу, поглиблюються знання з історії та інших предметів. 

Теоретичний матеріал можна подавати в різноманітних формах. Я 

використовую  інтерактивний метод публічного виступу вихованця, з 

подальшим доповненням його виступу іншими дітьми. Обов’язково 

використовую метод дебатів, коли вихованці аналізують різноманітну 

інформацію і аргументують своє бачення історичного факту.  

При підготовці до практичного заняття по виготовленню масштабної 

моделі – копії «Rolls Royce Armoured Car Pattern 1920 Mk.II», ми знайшли 

матеріал, який вважаю, буде цікавим для колег і їх вихованців. 

Компанія «Rolls-Royce» найбільш знана у світі. Але не всі знають, що за 

часів світових війн, компанія вижила за рахунок виробництва військової 

техніки. 

Отримавши певний досвід у використанні напівброньованих автомобілів 

«Rolls-Royce», «Silver Ghost» (фото №1) британськими офіцерами була 

запропонована ідея побудувати на тому ж шасі повністю броньовану машину, 

оснащену кулеметом на башті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото1. Автомобіль «Rolls-Royce» 
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 Поява такого бронеавтомобіля могла мати вирішальну роль в швидких 

проривах. Всього через кілька тижнів почалася споруда невеликої партії, яка 

була призначена для фронтових випробувань. Конструкція бронеавтомобіля 

«Rolls-Royce» зразка 1914 року не було передовою навіть для свого часу, проте 

забезпечувала прийнятні умови для роботи екіпажу і мала гарну 

технологічність.  

Серійне шасі від «Silver Ghost» зберігалося практично без змін - довелося 

лише підсилити раму. Бронекорпус (фото №2) присадкуватої форми повністю 

захищав моторний відсік та бойове відділення, яке представляло собою 

багатогранну коробку із встановленою на даху вежею. Форма вежі, з 

характерними скошеними верхніми бронелистами, згодом застосовувалася на 

багатьох інших бронемашинах, аж до середніх танків.  

На кормі був залишений невеликий транспортний майданчик, на якому 

перевозили амуніцію і спорядження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Автомобіль «Silver Ghost» 

Незважаючи на прискорені терміни проектування і будівництва, перші 

три «роллс-ройс», які прибули до Франції 3 грудня 1914 року. Але вже було 

запізно, оскільки маневрена фаза війни закінчилася. Аж до літа 1915 року 

бронеавтомобільнi ескадрони вели запеклі бої під Імпро, після чого машини 

були перекинуті на іншу ділянку фронту, де вони використовувалися вкрай 

рідко.  

Тим часом на іншому фронті - Турецькому, події розгорталися дещо по-

іншому. Навесні 1915 року до Галліполісу почали перекидати 3-й і 4-й 

бронеавтомобільні ескадрони під командуванням лейтенант-командира 

Веджвуда (J.C.Wedgwood). Вранці 25 квітня біля м. Мудрос був висаджений 

десант - спочатку на берег відправили 11 кулеметних команд, щоб ті 

виконували роль стримуючого «буфера» для забезпечення висадки решти 

десанту. У цей час 3-й ескадрон вийшов до м. Седд-ель-Бар, а 4-й ескадрон 
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просунувся до м. Бюлаір. Однак ці локальні успіхи не мали ніякого 

вирішального впливу на загальну ситуацію. 

 З невеликими перервами бронемашини використовувалися для 

підтримки кавалерії і піхоти, в тому числі, і в ході невдалого наступу, початого 

союзниками 28 червня. Восени 1915 війна на цій ділянці фронту теж набула 

позиційного характеру, тому частину «роллс-ройсів» довелося відправити 

назад, а решту передали піхоті.  

Хоча згодом кількість «роллс-ройсів» збільшувалася, великих успіхів на 

фронті їм домогтися не вдалося. Станом на 1915 рік у строю RNAS значилося 

шість повноцінних бронеавтомобільних ескадронів із 12 машинами в кожному. 

Крім того, був побудований один бронеавтомобіль, який був оснащений 40-мм 

автоматом «Pom-Pom», який був  призначений для використання в якості 

машини ППО. Для цього довелося повністю зрізати надбудову і демонтувати 

вежу.  

Оскільки на Західному фронті роботи для бронемашин не знайшлося, 

«роллс-ройси» почали поступово переправляти у колонії. У тому ж році один 

ескадрон був направлений у Північно-Східну Африку, а пізніше з Франції до 

Єгипту відправили ще один ескадрон, який взяв активну участь в боях 

арабських повстанців під керівництвом Лоуренса Аравійського. На 

завершальному етапі компанії на західному фронті «роллс-ройси» зіграли дуже 

скромну роль, однак після завершення Першої Світової війни кар’єра «роллс-

ройсів» не завершилася.  

За два роки до капітуляції Німеччини і її союзників в Ірландії спалахнуло 

народне повстання. Повстанцям вдалося на якийсь час заволодіти ключовими 

пунктами в Дубліні, але впродовж 48 годин оперативно діюча британська армія 

змогла створити 20-кратну перевагу в живій силі, посиливши піхотні підрозділи 

п’ятьма бронемашинами «роллс-ройс». Повстання, почате в понеділок 24 квітня 

1916 року, через три дні перетворилося в невеличкі бої, і 28 квітня ірландці 

були змушені здатися.  

Як тільки скінчилася світова війна в Ірландію почали перекидати свіжі 

підкріплення. Так, в січні 1919 року в Дублін з берегів Рейну прибув 17-й 

танковий батальйон трьохротного складу. Рота «А» мала 14 бронемашин 

«Austin» останньої серії випуску (раніше вони призначалися для Росії, але в 

1917 року їх передали англійській армії); рота «B» - 16 середніх танків Mk.A 

«Whippet», а рота «C» була укомплектована важкими танками Mk.IV, які 

пізніше замінили на більш нові Mk.V і Mk.B. Крім того, на початку 1921 року 

на ірландську землю прибули 34 бронемашини Rolls-Royce Armored Car зразка 

1920 року. Проте, вже в 1923 році більшу частину бронетехніки довелося 
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відправити додому, оскільки Ірландія до цього часу отримала незалежність і 

втихомирювати бунтівників тепер стала власна армія. 

Отримавши в якості подарунка 13 «роллс-ройсів» національна ірландська 

армія дуже активно використовувала їх у громадянській війні. В основному 

вони застосовувалися для бойового патрулювання і супроводу, однак у серпні 

1922 року конвой броньовиків «роллс-ройс» не зміг уберегти від загибелі 

командувача ірландської армії генерала Коллінза, легкова машина якого 

потрапила в засідку при поверненні з маневрів. У 1923 р. армія Ірландії мала 6 

«роллс-ройсів», причому їх служба виявилася дуже довгою – остання машина 

була знята з експлуатації тільки в 1947 році. Один з бронеавтомобілів з назвою 

«Сливенамон» (одна з машин  конвою Коллінза) зараз зберігається при штабі 

ірландської армії у м. Каре.  

Проведена в цей час модернізація бронеавтомобілів привела до створення 

трьох більш досконалих варіантів. Перший етап був проведений в 1920 році, і 

полягав у посиленні бронювання радіатора, збільшення висоти вежі і заміні 

коліс із спиць на суцільні дискові. Стандартне озброєння складалося з одного 

7,71-мм кулемета «Vickers». Хоча бойова маса підвищилася до 33861 кг 

максимальна швидкість бронемашини склала 72 км\год. Цей варіант отримав 

назву Rolls-Royce 1920 Pattern Mk.I. (фото №3).  

 

 

  

 

 

 

 

 

Фото 3. Автомобіль Rolls-Royce 1920 Pattern Mk.I 

Наступна модифікація Rolls-Royce 1920 Pattern Mk.ІА була не настільки 

радикальною. Була встановлена командирська башточка і кульова установка 

кулемета «Vickers».  

У міжвоєнний період «роллс-ройси», що залишилися в метрополії, 

використовувалися здебільшого для патрулювання та несення охоронної 

служби, а з початку 1930-х рр. їм відвели роль навчальних бронемашин. Більш 

інтенсивно їх експлуатувала в колоніях. 

Один з найбільш чисельних парків Rolls-Royce Armored Car з середини 

1920-х рр. перебував в Індії. Тут частина машин модифікували, оснастивши їх 

більш широким корпусом і куполоподібною баштою з чотирма кульовими 

установками для кулеметів Vickers.  
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Дана модифікація будувалася на базі бронеавтомобілів зразка 1920 року і 

відома  як «Rolls Royce Indian Pattern». 

 Під час Другої Світової війни чотири машини були перекинуті в Ірак, де 

в травні 1941 року спалахнув заколот Рашида Алі. Повстання проти британців 

захлинулося практично на самому початку, тому «роллс-ройси» в боях участі 

не брали. Спочатку їх залишили в порту на березі Перської затоки, збираючись 

в подальшому розібрати на метал, але у зв’язку з початком вторгнення в Персію 

(Іран), командування експедиційними силами прийняло рішення перекинути їх 

до Багдаду. Відстань у 350 миль старі бронемашини пройшли з великим 

трудом, але все-таки вони прибули до місця призначення, і згодом були 

передані в розпорядження 31-й індійської мобільної майстерні.  

Трохи довше прожили чотири бронемашини, які служили у Бірмі на 

аеродромі Мінгаладон. Тут «роллс-ройси» відносилися до «індійської» 

модифікації і служили з 1922 року. У кожної машини була індивідуальна назва: 

«Snipe», «Kestrel», «Eagle» і «Hawk».  

Перше зіткнення мало місце 9 лютого 1942 року, коли два 

бронеавтомобілі, які  служили  конвоєм, зустріли патруль противника. Оскільки 

у їх екіпажів було завдання доставити важливого чиновника, екіпажі прийняли 

рішення прориватися через блокпост японців. У бою «Eagle» і «Hawk» 

потрапили під сильний кулеметний вогонь – було поранено три члени екіпажів, 

а самі машин отримали численні пробоїни та пошкодження двигуна і радіатора. 

При цьому «Eagle» був пошкоджений настільки, що його довелося буксирувати 

вантажівкою. Після бою «роллс-ройси» відправили у м. Янгон, де ці машини 

визнали такими, що не підлягають відновленню. 

 Історія бірманських машин закінчилася вранці 22-го лютого1942р., коли 

несподіваним нападом на британський табір японці захопили обидва 

броньовика, екіпаж яких виявився не в змозі навіть добігти до своїх машин. 

На вересень 1939 року в строю залишалися тільки бронеавтмобилі 

випуску 1920-1924 рр., загальна кількість яких не перевищувала 80 одиниць (42 

Rolls-Royce 1920 Pattern Mk.I, 10 Rolls-Royce 1920 Pattern Mk.IA і 24 Rolls-

Royce 1924 Pattern Mk.I). Всі боєздатні машини були відремонтовані і 

мобілізовані до війська територіальної оборони. Так як їх бойова цінність була 

невеликою, «роллс-ройси» використовувалися тільки для охорони аеродромів, 

причому  два бронеавтомобілі цього типу пережили війну. 

У колоніях, де гостро відчувався брак бронетехніки, «роллс-ройси» 

експлуатувалися набагато інтенсивніше. Наприклад, 34 бронемашини, які були 

дислоковані у Єгипті у складі 11-го гусарського полку, піддалися модернізації. 

У 1940 році замість стандартної вежі встановили нову, відкритого типу (як 
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барбет) (фото №4), де змонтували протитанкову рушницю «Boys» калібру 

13,97мм, кулемет «Bren» і мортирку для стрільби димовими гранатами.  

Модифіковані бронемашини активно воювали проти німецьких і 

італійських частин до кінця 1941 року, поки на зміну їм не прийшли більш 

сучасні зразки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Модифікована бронемашина кінця 1941 року 

Більш радикальною була модернізація (фото№5) 20 бронемашин зі складу 

2-ї роти бронеавтомобілів Королівських ВПС (RAF). Оскільки їх шасі було 

зношене, бронекорпус вирішили переставити на ходову частину вантажівок 

Fordson. У них зберегли вежі старого типу з кулеметом Vickers, але обладнали 

їх зенітною турельною установкою з одиночним кулеметом «Lewis», або 

спареними «Vickers K», чи «Browning».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Автомобіль із зенітною турельною установкою з одиночним кулеметом 

«Lewis» або спареними «Vickers K» чи «Browning». 

Частина машин додатково отримала протитанкову рушницю «Boys». Ці 

бронемашини, більше відомі як Fordson Armored Car, використовувались у 

бойових діях на території сучасних Лівії, Сирії та Іраку до кінця 1941 року. 

Вцілілі «фордзони» залучалися для охорони аеродромів аж до 1944 року. 

Кілька «роллс-ройсів» впродовж 1940-1941 рр. було передано польським і 

бельгійським бронетанковим частинам, сформованим на території 

Великобританії після провалу війни на Західному фронті. Зрозуміло, ні про яке 
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бойове застосуванні мови не йшло, так як ці зношені бронеавтомобілі 

використовувалися тільки для навчання особового складу, і в 1942 року були 

відправлені на металобрухт. 

Катастрофічно не пощастило бронеавтомобілям проданим у 1933 році в 

далеку Болівію, що воювала тоді з Парагваєм. В основному вони 

використовувалися для патрулювання маршрутів руху транспортних колон, і 

єдиний раз в бойових умовах їх спробували застосувати у бою під м. Кампо-

Гранде.  

Події розвивалися вранці 11-го грудня 1933 року, коли 4-а і 9-а піхотні 

дивізії болівійців виходили із оточення. Для їх підтримки командування 

направило два «Rolls-Royce», які потрапили в засідку 7-го кавалерійського 

полку парагвайців. Володіючи обмеженим оглядом і низькою прохідністю 

бронеавтомобілі застрягли, і їхнім екіпажам не залишалося нічого іншого, як 

здатися. Абсолютно цілі машини відбуксирували в тил, де вони пройшли 

невеликий ремонт і були передані після війни поліції Асуньсона, прослуживши 

там ще кілька років. 

На сьогоднішній день єдиний «Rolls-Royce» 1920 Pattern Mk.I 

знаходиться в експозиції Бовінгтонського музею військової бронетехніки  у 

Англії (фото №6). 

 За деякими даними ще кілька машин в розібраному вигляді знаходяться в 

приватних колекціях. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Єдиний «Rolls-Royce» 1920 Pattern Mk.I знаходиться в експозиції 

Бовінгтонського музею. 
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РОЗДІЛ ІІ. Практична робота по виготовленню масштабної 

 моделі - копії «Rolls Royce Armoured Car Pattern 1920 Mk.II» 

Мета практичного заняття: 

1. Навчальна: формувати і розвивати навички будівництва стендової моделі-

копії із «стартового» набору професійного рівня зборки. 

2. Розвиваюча: розвивати навички в роботі з інструментами і матеріалами, 

моторику рук, логіку, самостійність мислення, навички роботи із схемами, 

літературою і необхідною інформацією. 

3. Виховна: залучення учнів до джерел світової культури, науки і техніки, до 

світових технічних досягнень, виховувати повагу до історії різних країн і 

народів, до своєї держави, розглядати технічні об’єкти як загальний спадок 

інженерно-технічної думки людства  без «політичної» заангажованості. 

4. Міжпредметні зв’язки 

Трудове навчання: робота з різними інструментами, вивчення технологічних 

процесів. 

Фізика: властивості різних матеріалів застосовуються в будівництві моделі - їх 

міцність, гнучкість і так далі. 

Географія: ознайомлення з місцем застосування побудованого об’єкта, 

кліматичними особливостями, які впливали на застосування техніки. 

Хімія: використання різних лакофарбових виробів з різними хімічними 

формулами. (Наприклад: не завжди допускають взаємодію: нітро і масляних 

фарб ) 

Історія: історія застосування побудованого об’єкта, історія створення, 

маловідомі моменти історії Другої світової війни. 

Образотворче мистецтво: композиція, прийоми створення ефектів об’єму, тіні 

та інше при фарбуванні. 

Практичне заняття розраховане на 12 годин для групи 2 року навчання. 

Матеріали та інструменти: 

клей полістирольний і ціанокриловий, абразивні матеріали, фарби, ґрунтовка, 

аерограф. надфілі. ножі модельні, пінцети різної конфігурації, олівець, 

креслення та фото прототипу. 
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Хід практичного заняття: 

І так ми спробуємо створити модель - копію «Rolls Royce Armoured Car 

Pattern 1920 Mk.II» на основі фабричного набору в масштабі 1:72 від 

української фірми «RODEN». (Новинка модельного ринку 2016 р.) 

Вибираємо в якості прототипу машину зі складу Англійської армії 1941-

1944рр. В результаті пошуку встановлено реальну наявність такого забарвлення 

бойової техніки на основі «Caunter – схема» для британських танків у Північній 

Африці.  

Англійці застосовували вельми своєрідний камуфляж, що складається з 

потрійної комбінації полів темно-земляного, синьо-сірого (Light Blue-gray) і 

пісочного (Dеsert Yellow) кольорів сходяться в одну точку в кормовій частині 

машини. Поля мали чіткі межі і наносилися в строго встановленому порядку по 

відношенню до поздовжньої осі машини вниз від точки сходження. Однак під 

впливом сонця і піску фарба досить швидко вигорала, межі полів змащувалися, 

і забарвлення техніки ставала однотонною, чому сприяв шар пилу, який осідав 

практично повсюди. 

Такий «камуфляж» був далеко не ідеальним. Потрійна комбінація 

кольорів застосовувалася недовго. У мережі Інтернет знайдена оригінальна 

фотографія, яка підтверджує оригінальний камуфльований окрас цих машин 

(фото №7, 8). 

 

 

 

  Фото 7. 

 

 

 

 

                          Фото 8. 

 

 

Почнемо процес складання 

паливного бака (складається з двох деталей) і вежі (складається з десяти 

деталей). Склеювання проводимо з допомогою клею фірми «ХОБІ». 
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В процесі роботи, якщо виявляється що стиковка погана, всі шви треба 

зачищати абразивними матеріалами. Амбразура ПТР вимагає шпаклівки -  

Каверіна (браклитва) (фото №9). 

 

 

 

 

 

Фото 9. 

 

 

Після висихання шпаклівки зачищаємо 

абразивами амбразуру, підпилюємо мушку на 

кулеметі Vickers, (вона трохи не масштабна) 

Встановлюємо на вежі турель із зенітною 

Lewis gun. (це по башті). 

Фото 10. 

 

 

 

 

 

  Фото 11 

 

 

 

 

Збираємо елементи підвіски, вихлопну трубу, ресори. (фото №10 та №11).  

.                        На фото червоним позначені проблемні місця.  

 

 

 

Фото 12. 

 

 

Збираємо бронекорпус, 

фарбуємо з допомогою аерографа або 
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пензля в базовий колір. Встановлюємо підніжки і закріплюємо за допомогою 

мідного дроту один з колiйних містків під підніжкою (фото №12, фото №13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 13. 

Через погане стикування відлитих деталей у багатьох місцях треба 

підчищати шліфувальним папером або надфілями. Посадка броньованого 

корпусу на раму для примірки показала, що проблем з стикуванням деталей 

немає.  

Так само встановлюємо корпуса фар ближнього світла на бортах бойової 

рубки корпусу.  

Побудова моделі у так званому «сліпому» масштабі 1:72 вимагає роботи 

з пінцетами різної конфігурації, а так само використання лупи в деяких 

випадках за дрібних розмірів деталей: наприклад -3-4 мм в довжину або ширину 

з висотою. 

Фарбуємо окремі елементи (наприклад колеса і диски). Наносимо 

камуфляж за допомогою малярного скочу і пластиліну на броньований корпус, 

раму і башту з озброєнням. (фото №14,15,16). 

 

 

 

 

  Фото 14. 
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Фото 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Фото 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Наближаємося до фінішу. Повністю закінчуємо нанесення камуфляжу, 

установку ящиків з інструментами та іншим багажем для дій в пустелі (бочки, 

містки,і т. д). Починаємо змивання масляними фарбами на уайтспириті для 

надання рельєфності дрібних елементів. Ставимо колеса на мости. 

Встановлюємо на борту броньованого корпусу запасні диски коліс (фото 

№17,18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 17. 
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Фото 18. 

 

Наша готову модель для порівняння фотографуємо поряд із 

запальничкою, висота якої 70мм. (Фото №19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Фото №19 
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ВИСНОВКИ 

 В процесі роботи виготовленню масштабної моделі – копії  

«Rolls Royce Armoured Car Pattern 1920 Mk.II» були виконані завдання, 

досягнені певні  цілі і отримані наступні результати: 

1. Вихованці гуртка отримали знання з історії першої і другої світових війн, з 

географії, із технології складання стендових моделей; 

2. Вихованці гуртка набули техніко-технологічних умінь і навичок, оволоділи 

головними технологіями, які використовуються для створення масштабної 

моделі - копії «Rolls Royce Armoured Car Pattern 1920 Mk.II» за кресленнями 

та технічною документацією, а також всіма видами необхідного обладнання 

й асортименту фарб і лаків; 

3. Вихованці гуртка оволодіння прийомами проектування моделей, 

спираючись на їх фотозображення та геометричні розміри; 

4.   Робота на занятті, сам процес виготовлення моделі - це, насамперед, 

виховання технічної обізнаності, працелюбності та відповідальності, 

здатності до професійного самовизначення з урахуванням власних інтересів 

і здібностей. 
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