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Пояснювальна записка 

      Умови гурткової роботи дозволяють активно розвивати навички та 

вміння вихованців, широко знайомити їх з історичними здобутками у сфері 

вітчизняного виробництва автомобілів, а також з основами сучасного 

виробництва, технологічними процесами. 

       Дана методична розробка є сценарієм позаурочного заходу (свята), 

метою якого є розвиток кругозору дітей молодшого шкільного віку. Крім 

вирішення завдань популяризації технічних видів спорту та розвитку 

інтересу до вивчення техніки та технічних пристроїв, передбачається також 

важливий виховний момент, - формування та розвиток патріотичних почуттів 

дітей 

      Захід рекомендується проводити у формі свята, на якому дітям 

шкільного віку розповідається про різні види сучасних автомодельних 

змагань. Наприкінці свята дітям надається можливість взяти участь у 

змаганнях контурних інерційних автомобілів-копій. Під час теоретичної 

частини демонструється медіа презентація, що ілюструє слова ведучого. Як 

окремий методичний супровід до даної розробки додається: обладнання, 

оформлення 

        Для створення атмосфери свята в приміщенні, де його планується 

проводити, рекомендується оформити виставку дитячих робіт з моделями 

автомобілів та іншої військової техніки.  

           Для відтворення презентації потрібен ПК та міді проектор зі 

звуковими колонками. 

         Необхідні також столи для розміщення членів журі та оформлення 

результатів змагань 

       Для змагань буде потрібний трамплін (гірка), висотою 75 см. 

Методичні поради на підготовчий період 

Перед проведенням змагань необхідно виготовити з дітьми інерційні моделі 

автомобілів (Інструкція з виготовлення в Додаток 1) і провести кілька 

пробних заїздів. Щоб змагання не зайняли багато часу на святі та пройшли 

видовищно, потрібно заздалегідь натренувати дітей керувати моделями та 

швидко виправляти дрібні поломки (наприклад, кріплення коліс); діти 

повинні вміти правильно поводитися на змаганнях: дотримуватися 

черговості, займати своє місце перед стартом, слухати команди судді тощо. 

Також необхідно провести інструктаж, члени журі повинні знати 

Положення про змагання та вміти їх оцінювати. 
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Сценарний план заходу 

Ведучий 1:  

… Буває, часом сліпну від краси.  

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,  

Оці степи, це небо, ці ліси,  

Усе так гарно, чисто, незрадливо,  

Усе як є – дорога, явори,  

Усе моє, все зветься … (Україна). 

(звучить  гімн  України) 

 

Ведучий 2: 

Добрий  день, дорогі хлопці, шановні педагоги та гості! Ми раді вітати вас 

на святі, присвяченому дню захисника України. 

Ведучий 1: 

В захисників сьогодні свято. 

Та тільки ніяк святкувати. 

Штурмують хлопці всі завзято 

Рашистів, виродків проклятих. 

Ведучий 2: 

Та прийде час, і Україна 

В цей день співатиме пісні. 

Незвана наволоч вся згине, 

Кінець прийде страшній війні. 

Ведучий 1: 

На честь свята ми сьогодні проведемо автомодельні змагання з моделями, 

які ви зробили на заняттях.  Але, на жаль, щохвилини Україна  втрачає чиєсь 

життя, яке звільнює нас від рашистської нечисті. Тож вшануємо пам'ять  

хвилиною мовчання кожного, кого забрала війна. 
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(Відтворюється звук метронома) 

Ведучий 2:  Можливо, сьогодні хтось із вас зробить перший крок до своєї 

мрії, керуючи поки що лише моделлю автомобіля. 

Автомоделізм - це один із найпопулярніших видів технічної творчості, де 

діти змагаються у виготовленні та управлінні моделями автомобілів та 

роблять перші кроки до автомобільного спорту, де дорослі спортсмени 

змагаються у швидкісному керуванні справжніми автомобілями. 

Ведучий 1: 

Які спортивні автомобільні змагання вам відомі? 

Відповіді із зали: «Формула I», «Гонки на виживання» тощо. (СЛАЙД -

ЗМАГАННЯ ФОРМУЛИ 1) 

Ведучий 2 : А які змагання з моделями автомобілів ви знаєте? 

Відповіді із залу: змагання гумомоторних моделей, Трасовий автомоделізм, 

Авторадіо моделізм,  Кордові автомоделі (СЛАЙД 2- ЗМАГАННЯ  РАДІО 

МОДЕЛІВ І КОРДОВИХ АВТОМОДЕЛІВ) 

Ведучий1: Подивіться, хлопці, скільки вас, захоплених, зібралося у цій залі, 

щоб показати свої автомоделі, продемонструвати свою майстерність, 

поділитися досвідом! На наших змаганнях присутні команди дітей (3-4 ): 

(перераховуються) , вітаємо їх! 

(аплодисменти) 

Ведучий 2: Конкурс молодих автомоделістів розпочинаємо з презентації – 

знайомства. 

Конкурс № 1( команди презентують по черзі  свою назву, розповідають 

про виготовлену модель, акцентуючи увагу на функціональності та 

корисності моделі) 

Ведучий 1: Цього року, коли ми все частіше згадуємо про країни, які 

допомагають нашій країні  зброєю. 

Конкурс № 2 (кожній  команді пропонується картинка-пазл , яку 

потрібно скласти. Виграє та команда, яка швидше  виконає  завдання). 
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Ведучий 2: Машина на війні незамінна. Це іноді єдиний засіб щоб 

доставити боєприпаси, вивезти поранених, швидко перекинути техніку з 

одного пункту у другий, засіб пересування небезпечними дорогами війни. 

Шофер, військовий водій у великій ціні серед бійців-піхотинців. 

Конкурс № 3 ( команди показують свою майстерність у керуванні 

власноруч виготовленими моделями. Переможе команда, яка подолає 

всі зазначені перешкоди на кращий час та на найдальшу відстань) 

Ведучий1: 

Учасників змагань завжди багато, а перше місце лише одне. Тож бажаємо 

вам вдалих стартів! 

Ведучий 2: Поки журі підводить підсумки й визначає переможців, 

пропоную патріотичну  вікторину  з вболівальниками. 
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Вікторина 

1. Хто зображений на фото та що вони зробили для країни: 
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2. Якої біологічної зброї, з пісні Лесі Микитюк, бояться орки? 

(після відповіді лунає 1 куплет даної пісні) 

3. Який безпілотний літальний апарат знає кожен українець? 

(байрактар) 

 
4. Що вкрали роми в рашистів? 

 
5. Хто прославив Україну на Євробаченні?  (Kalush Orchestra – 

Stefania) 

6. Яку пісню називають другим гімном ? («Ой у лузі…», усі 

співають 1 куплет) 
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Ведучий 1: Дорогі хлопці! Змагання закінчились. Для підбиття підсумків 

наших змагань та нагородження переможців я із задоволенням запрошую 

всіх учасників на сцену. 

Члени журі    оголошують переможця та призерів. 

Ведучий 2: Дякуємо нашим учасникам за відмінну підготовку! Давайте 

привітаємо їх успішно! 

Нащадки вільних козаків 

І гордість для своїх батьків, 

Наповнені патріотизмом,  

Вас — з Днем захисника Вітчизни! 

Ведучий 1: 

Та прийде час, і Україна 

В цей день співатиме пісні. 

Незвана наволоч вся згине, 

Кінець прийде страшній війні. 

Ведучий 2: 

І оживуть всі парки, сквери. 

Про перемогу заспіваємо. 

Відкриєм миру, щастю двері. 

Захисників всіх привітаємо. 

Ведучий 1: на цьому ми ставимо крапку у сьогоднішніх змаганнях, велике 

спасибі всім учасникам свята. До зустрічі! 
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Додаток 1 

Інструкція з виготовлення контурної інерційної моделі автомобіля 

Необхідні матеріали та інструменти: 

лист ватману, простий олівець, кольорові олівці або фарби, 2 пластикові 

трубочки, 2 порожні стрижні від кулькової ручки, ножиці, клей ПВА, 4 

пластилінові кульки, засоби гігієни. 

Порядок виготовлення:  

А) Виріжте  військову машину за контуром (або намалюйте інший 

автомобіль воєнних часів) і наклейте на фанеру або картон. Розфарбуйте. 

Зразки військової техніки для контурних моделей. 

«Хімарс» 

 
                   «Верба» 

 
 «Козак – 2 М» 
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Б) Виготовте прямокутну основу та приклейте до неї машинку. 

В) Виготовте 4 колеса, які підходять за розміром. 

Г) Зробіть осі для коліс: вставте тонкі стрижні в трубочки і поріжте до 

потрібного розміру, по ширині підставки. Тонкі внутрішні стрижні повинні 

бути трохи довшими за зовнішні товсті трубочки. 

Д) Насадіть пластилінові кульки на кінці тонких стрижнів та прикріпіть до 

них колеса. 

Е) Зробіть кріплення для осей з колесами та прикріпіть їх знизу до 

підставки. 

Додаток 2 

Положення та змагання контурних інерційних моделей автомобілів 

1. Загальні положення 

У 2023 році в  лютому вже минув рік повномасштабної війни  та 8 

років  вторгнення Росії на територію України. Змагання юних 

автомоделістів присвячені  вшануванню героїчних подвигів наших 

Захисників. 

2. Мета та завдання 

- патріотичне виховання дітей та молоді на прикладі досягнень науки 

та техніки ; 

- Створення умов для розвитку інтересу технічних та інженерних 

професій, що навчаються до вибору. 

 

3. Учасники Конкурсу 

У Конкурсі беруть участь учні освітніх організацій у трьох вікових 

групах: 

- 1 вікова група: 6 – 9 років; 

- 2 вікові групи: 10 - 12 років; 

4. Порядок проведення змагань. 

Змагання проводиться у два етапи: 

- І етап.  На даному етапі кожен учасник представляє  свою  команду, 

дає  характеристику назві та представляють модель військового 

автомобіля  спочатку для стендової оцінки (тобто оцінки зовнішнього 

вигляду). 

- ІІ етап. Етап  для перевірки ерудиції та обізнаності учасників у 

сучасній військовій техніці. 

- ІІІ етап. На даному етапі педагоги разом із дітьми готують контурні 

інерційні моделі (І-1) з фанери та картону та проводять з ними 

відбіркові змагання по три фіналісти від кожної групи дітей,  



11 
 

а потім змагається у запуску моделі на дальність «з гірки». Залік йде 

за найкращим результатом із трьох спроб. 

5. Критерії оцінки моделей 

Підсумковий результат кожного учасника складається з результатів 

стендової оцінки та проїзду з гірки (кращої спроби). 

Зовнішній вигляд оцінюється за такими критеріями: 

 - якість складання та оздоблення – до 5 балів; 

 - ступінь складності – до 5 балів; 

 - Наявність технічної документації (креслення, фотографії) – до 5 

балів. 

Проїзд з гірки оцінюється - 1 бал за кожний метр проїзду. 

6. Підбиття підсумків та нагородження переможців 

За результатами змагань переможець (1 місце) та  (2,3 місце) у кожній 

віковій групі нагороджуються відповідними дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


