
 

                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
Від 24 грудня 2015 р.                                                                              №  18/04 - 15 

 

 

 Про Програму «Авіамоделізм-  

творчий розвиток дитини»  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації комісії з питань гуманітарної політики , міська рада  

 

вирішила : 

 

1. Затвердити Програму «Авіамоделізм – творчий розвиток дитини» (додається).  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Н.Ю. Кицелу, голову комісії з питань гуманітарної політики І.М. Мазур. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                      Роксолана  Джура



                                                                                                                         Додаток 

до рішення міської ради 

  від  24.12.2015р.  №  18/04 - 15 

Програма 

«Авіамоделізм - творчий розвиток дитини» 

 

1 Основні положення програми  
1.1 Авіамоделювання – поширений вид технічної творчості. Це одне з улюблених занять 

учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, що допомогає знайомитися зі світом 

авіації.  

1.2 Керівник гуртка визначає - скільки часу потрібно для опрацювання тієї чи іншої теми, 

з якої теми розпочати роботу в гуртку. При вивченні тем програми слід обов’язково 

включати питання техніки безпеки.  

1.3 Керівнику гуртка необхідно підтримувати та заохочувати у гуртківців самостійні 

конструкції та технологічні вирішення при виготовленні вузлів та деталей моделі, 

домагатися від них, щоб всі роботи були ретельно виконані за кресленнями та були 

доведені до кінця. Важливе місце у практичній роботі гуртка займають льотні 

випробування моделі, тренувальні запуски та змагання.  

1.4 При плануванні роботи авіамодельного гуртка керівник повинен враховувати інтереси 

гуртківців, ступінь їх підготовки, реальні можливості та матеріальну базу.  

 

2. Мета і завдання програми  
2.1 Метою занять гуртка авіамоделювання є виховання творчої особистості учнів у 

процесі ознайомлення з основами авіаційних наук і технологій, освоєння технологічних 

прийомів, умінь і навичок у проектуванні, виготовленні та запуску моделей.  

2.2 Програма гуртка авіамоделювання має політехнічну спрямованість.  

2.3 Основними завданнями гуртка є:  

- формування у учнів стійкого інтересу до технічної творчості;  

- формування умінь і навичок роботи з різним інструментом;  

- розвиток умінь і навичок конструювання з паперу, картону, деревини, фанери, пластмас 

та інших доступних матеріалів;  

- створення умов для професійного визначення вихованців, обгрунтованого вибору 

професії з урахуванням власних інтересів та здібностей;  

- формування й розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості, таких, 

як працелюбство, наполегливість, відповідальність.  

2.4 Заняття в гуртку сприяють вихованню любові до Української держави, розумінню її 

місця як авіаційної і космічної держави у світовому співтоваристві, громадянському 

самоствердженню. 

 

3. Бюджет програми  
3.1 Організаційні витрати здійснюються за рахунок міського бюджету. 

3.2 Міська рада бере на себе зобов’язання забезпечити придбання матеріалів, необхідних 

для роботи гуртка авіамоделізму. Керівник гуртка підзвітний міській раді по придбанню 

та використанню використаних матеріалів.  

 

4. Очікувані результати  
4.1 Діти, які успішно пройшли курс навчання повинні:  

4.1.1.знати основні слюсарні та столярні інструменти, прийоми роботи з ними та техніку 

безпеки, основні терміни та назви елементів моделей літаків, технології їх виготовлення;  

4.1.2 приймати участь у змаганнях, після яких гуртківці оцінюють свої моделі, знання та 

вміння.  

 

 

Секретар міської ради                                   Богдан  Рибчук 


