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Тема. ВИВЧЕННЯ КРЕСЛЕНЬ РУСЬКОГО  ПОВІТРЯНОГО ЗМІЯ 

Мета: 

засвоїти знань про технічний малюнок, креслення, типи ліній, нанесення 

розмірів, застосування масштабу, умовні позначення; 

дати поняття про ескіз, контроль якості змія за кресленням;  

познайомити учнів з типовими деталями: ось, важелі, кріпильні деталі, а 

також з конструктивними елементами деталей – отворами, фасками, 

вирізами.  

Розвивати контрукторські вміння. 

Виховувати повагу до діяльності конструктора. 

Методи: бесіда, практична робота 

Тип: комбінований 

Обладнання: нитка, папір, рейки, папір, лінійка, олівець. 

 

Хід заняття 

1. Організаційний момент. 

2. Мотивація навчально-трудової діяльності. 

На заняттях з виготовлення кишенькового змія, змія-літака, змія-

дельтоплана ми зрозуміли, що у кожного з них є певні форми та модифікація. 

А що ми маємо знати про «руського змія»? 

Відповіді дітей: розміри, кількість деталей, матеріал, з якого він буде 

виготовлятись тощо. Вказані відомості необхідно відобразити на папері і 

згідно з ними виготовити модель змія. 

В конструюванні існують певні правила, за якими виконують 

зображення та наносять розміри. Ці правила обумовлені розподілом праці, 

наприклад, на виробництві  – проектування виробу здійснює конструктор, а 

послідовність виготовлення - технолог, а робітник вже працює відповідно до 

технологічних карт.  

Отже, мають бути спільні правила, за якими технолог міг прочитати всі 

графічні відомості про об’єкт, який спроектований іншою людиною – 

конструктором, а робітник безпомилково має виготовити змія, щоб він 

обов’язково злетів. 

Оволодіваючи цими правилами, ви будете ознайомлюватися з тими 

знаннями, які застосовують технологи, конструктори, дизайнери – фахівці, 

що працюють над створенням різноманітних технологічних об’єктів. Без 

графічної грамоти ми не зможемо виконати креслення майбутнього виробу 

або прочитати таке креслення чи ескіз, щоб виготовити нашу іграшку. 

IV. Повідомлення теми, мети, завдань заняття. 

Керівник гуртка звертає увагу на слайд презентації «Тема заняття», що 

проектується на екран та моделює дидактичні завдання: 

- знати що таке технічний малюнок, креслення, типи ліній; 



- вміти користуватися креслярським інструментом, наносити лінії на 

кресленні. 

V. Вивчення нового матеріалу за планом: 

1. Технічний малюнок, креслення. 

2. Правила виконання креслення. 

3. Типи ліній, нанесення розмірів. 

4. Застосування масштабу. 

1. Наочне зображення – це зображення, на якому, як і на малюнку, 

показано видимими три боки предмета. Проте на відміну від малюнку, 

паралельні лінії на предметі в натурі залишаються паралельними між собою і 

на зображенні. Якщо таке зображення доповнити розмірами, то за ним можна 

виготовити нескладний предмет. 

Наочні зображення, виконані від руки, на око, без точного додержання 

розмірів предмета, називають технічними малюнками. 

Креслення – це своєрідний документ. Він визначає склад і пристрій 

виробу, містить необхідні дані для його розробки, виготовлення, контролю, 

експлуатації та ремонту. Креслення містить зображення, розміри, текст. За 

зображенням можна судити про геометричні формі даної деталі, а за написом 

-  про назву, масштаб, в якому виконано зображення, матеріали, з якого 

виготовляється деталь та ін.. Розмірні числа дають можливість судити про 

величину деталі в цілому і її частин. Тут же містяться дані про обробку 

деталі при її виготовленні, деякі інші умовні знаки і написи. Таке креслення 

дає повне уявлення про деталі і називється графічним зображенням. Воно 

складається з ліній, штрихів, крапок і виконується олівцем, тушшю, 

чорнилом, або сучасними гелєвими ручками.   

Таким чином, кресленням називають документ, який містить 

зображення предмета та інші відомості, потрібні для виготовлення і 

контролю цього предмета. 

3. У конструкторських бюро і проектних організаціях виконують 

величезну кількість креслень. Копії з креслень, виконаних в одному місці, 

розсилають багатьом підприємствам країни. Креслення можуть друкуватись 

в технічних виданнях – книгах, журналах. 

Уявіть собі, що було б, якби кожний інженер або кресляр виконував 

креслення по-своєму, не додержуючись єдиних правил. Такі креслення були 

б незрозумілими для інших. Щоб уникнути непорозумінь фахівцями 

прийняті єдині правила - стандарти „Єдиної системи конструкторської 

документації”, які встановлюють однакові правила виконання й оформлення 

креслень та інших конструкторських документів. 

3. При виконанні конструкторських документів застосовують лінії 

різної товщини. Кожна лінія має своє призначення: суцільна товста 

основна – лінія для зображення видимих контурів предмета. Товщина такої 

лінії – від 0,6 до 1,5 мм. Штрихова лінія - для зображення невидимих 

контурів предмета. Штрихова лінія складається з окремих штрихів однакової 



довжини – від 2 до 8 мм. Відстань між штрихами в 1-2 мм. Товщина 

штрихової лінії у два-три рази менша за товщину суцільної товстої. 

Штрих-пунктирна лінія для зображення осі симетрії, яка ділить зображення 

на дві рівні частини. Вона складається з довгих тонких штрихів (довжиною 

від 5 до 30 мм) і коротких штрихів між ними. Відстань між довгими 

штрихами 3-5 мм. 

4) На практиці доводиться виконувати зображення дуже великих 

деталей, (наприклад, окремі деталі літака, корабля, автомашини) і дуже 

малих (деталі механізму годинника, деяких приладів тощо). 

Зображення великих деталей можуть не вміщуватися на аркушах 

стандартного формату. Малі деталі, які часом ледве помітні неозброєним 

оком, не можна накреслити в натуральну величину наявними креслярськими 

інструментами. 

Тому в кресленні зображення великих деталей зменшують, а малих 

збільшують порівняно з дійсними розмірами. 

Масштаб – це відношення довжини відрізка на кресленні до довжини 

відповідного відрізка в натурі, виражене певним (абстрактним) числом. 

Існують такі масштаби: 

Зменшення: 1:2; 1: 4; 1: 10 та ін.; 

Натуральна величина: 1:1; 

Збільшення: 6:1; 4:1; 10: 1. 

VI. Практична робота. 

6.1 Вступний інструктаж. Для виконання нашої практичної роботи 

найкраще брати масштаб 1:1. 

Треба пам’ятати, що в якому б масштабі не виконувалось зображення, 

розміри на кресленні наносять дійсні, тобто ті, які повинна мати деталь у 

натурі. 

Завдання 1. На малюнку зображено деталі змія. Цифрами 1, 2, 3 і т.д. 

позначено різні лінії. Вказати назву кожної лінії зазначивши її товщину. 

Скласти і заповнити у робочому зошиті відповідну таблицю. 

Таблиця  

№ лінії на 

зображенні 
Назва лінії Призначення лінії на кресленні Товщина 

обведення 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Штрих-

пунктирна 

Суцільна товста 

Штрихова (лінія 

невидимого 

контуру) 

Суцільна товста 

Суцільна 

Показує вісь симетрії, центр дуг кіл 

 

Зображення видимих контурів 

об’єкта. 

Зображення невидимих контурів 

об’єкта. 

Зображення видимих контурів 

об’єкта. 

0,5 мм 

 

1,5 мм 

 

0,5 мм 

 

1,5 мм 

 



5 хвиляста Зображення обриву, коли воно 

показано не повністю. 

0,5 мм 

 

Завдання 2. Вивчаємо конструкцію  “Руського змія” яка зберіглася від часів 

Київської Русі.   

 
Креслення повітряного плоского руського  змія 

Розглянемо основні деталі плоского змія: корпус, пута, хвіст, нитки (шнур). 

Відмічаємо, що змій може мати тріскачку. 

 

 
Розглянемо ще один технічний малюнок. На ньому змій має квадратну 

форму, а це значить, що всі сторони його корпусу рівні.  

Розглянемо змія у вигляді прямокутника: менша сторона корпусу 

повинна становити 3/4 довжини більшої сторони.  

Згадаймо про змія у вигляді рівнобедреного трикутника, довжина його 

корпусу повинна бути приблизно в півтора рази більша за його ширину 

(основи цього трикутника); зміїв у вигляді витягнутих п'яти або 

шестикутників, в яких бічні сторони по довжині повинні дорівнювати ширині 



корпусу. Довжину корпусу роблять у півтора рази більше його ширини. 

 
Корпус плоского повітряного змія складається із легкого дерев'яного каркасу 

та обшивки.  

За схемою можно зрозуміти послідовнисть виконання. 

1. Вирізують обшивку і наклеюють рейки корпусу.  

2. По всіх кутах корпусу рейки, що перехрещуються, потрібно обв'язати 

нитками для міцності, щоб запобігти руйнуванню при падінні. 

 
3. Коли корпус висохне, по рейці АВ потрібно прогнути його, залишаючи 

обшивку на зовнішній стороні, і зафіксувати цей прогин за допомогою 

нитки, натягнутої між кінцями прогнутої рейки рис.4. 

 
4. На нитку, що стягує, можна встановити тріскотку. Під час польоту змія 

під впливом повітряних потоків, тріскачка швидко обертатиметься на 

закріпленій нитці і тріщатиме. За розмірами тріскачка має бути 

виготовлена так, щоб, обертаючись, вона не зачіпала корпус змія. 

 
5. До кутів корпусу в місцях перетину рейок (точки А і В) прив'язується 

нитка такої довжини, щоб середина нитки при натягу досягла центр 

корпусу змія в точці О. Так ми отримаємо верхні стропки.  



6.  
 

 

Рефлексія.  

Ми сьогодні 

1. Розбирали креслення. Назвіть особливості руського змія. 

2. Ми сьогодні креслили за технічним малюнком у масштабі. Вкажіть 

який 

3. Що ви встигли/не встигли зробити? Чому? 

4. Що вам перешкодило, або чому ви завдячуєте? 

5. З якою метою змія застосовували? 

6. А ви з якою метою Ви його застосуєте: забавка і хобі? 

 

Підсумки 

Ми зробили перші кроки у побудуванні «руського» змія, а саме – зробили 

його креслення у натуральну величину. Нам залишилося зовсім мало – 

зробити його в матеріалі. 

 

 

Використані джерела: 
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http://kipt.com.ua/wp-

content/uploads/2018/11/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0-2.pdf 

http://allreferat.com.ua/uk/pedagogika_metoduka_vukladanny/referat/     

http://udcpo.com.ua/ 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%

B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/28/6kreslennya.pdf 
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