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ДПТНЗ “Дніпровське вище професійне 
училище будівництва”

Керівники проекту:
Гарбуз Ольга Володимирівна – викладач 
спецдисциплін;
Галич Роман Васильович – майстер 
виробничого навчання
Учасники проекту:
учні ДПТНЗ ДВПУБ;
учні КЗО"СЗШ №118" ДМР



Оцінка проекту



Трансформація
Природа не знає вмирання, все що їй
відомо це трансформація
(Вернер фон Браун 1912-1977 - німецький
конструктор ракетно-космічної техніки)

Поняття «Трансформація» принципово має характер 
міждисциплінарного поняття. Тому обрано темою проекту.



Цілі, етапи та умови     
реалізації проекту

Цілі та задачі проекту: 
-дослідити поняття ТРАНСФОРМАЦІЇ в природі, повсякденному житті та 
майбутній професії
- прищеплення учням ПТНЗ «Дніпровського вищого професійного училища 
будівництва» інтересу до майбутньої професії «Столяр будівельний».

Основні етапи реалізації проекту:
- дослідження трансформації образів в живій природі, повсякденному житті
людини; 
- дослідження елементів трансформації в столярних виробах;

- дослідження технік і прийомів проектування за допомогою ІТ-технологій;   
- виготовлення 3D-моделі;
- виготовлення виробу.

СТЕМ-умови:
- проектна культура
- опора на практику
- DIY-підхід (мейкерство)
- використання інтернет-сервісів
- підтримка майстер-класів в онлайн-середовищі.



Предмети які залучаються

Інформатика

Матеріало-

знавство

Креслення

ГеометріяВиробниче

навчання

Інформаційні

технології



Першочергово в розрізі кожного предмету
були визначені теми та терміни для
реалізації проекту.

Предмет Тема Термін

Інформатика Аналіз виникнення поняття

«Трансформація»

Січень 2019

Креслення Створення образу готового виробу Січень 2019

Геометрія «Площа фігур» Січень 2019

Інформаційні

технології

Створення 3D-моделей Лютий 2019

Матеріалознавство Вибір матеріалу Лютий 2019

Виробниче навчання Виготовлення готового виробу Лютий 2019



Для реалізації теоретичної 
частини проекту 

визначено дві групи по 2-3 учня

Пошук та аналіз матеріалу з теми проекту



Проектування моделей



ТРАНСФОРМАЦІЯ в живій природі
Географія - трансформація повітряних

мас, формування гірських порід.

Фізика (електротехніка) - зниження або
підвищення напруги змінного струму за
допомогою трансформатора

.

Біологія -генетична модифікація клітини шляхом введення і 
подальшої експресії в ній чужорідного генетичного
матеріалу (ДНК).

Історія- політична трансформація, як

Математика – трансформація Фур’є — інтегральне перетворення
однієї комплекснозначної функції дійсної змінної на іншу.

історичний процес змін у суспільстві; 
трансформація політичної культури суспільства і 
особи (ідеї, норми, рівень політичних відносин).



ТРАНСФОРМАЦІЯ образів
повсякденному житті людини

В повсякденному житті трансформація
спостерігається дуже часто - це будь-який предмет,
конфігурацію якого можна цілеспрямовано змінити.



ТРАНСФОРМАЦІЯ в побуті

В побутових умовах існує декілька способів трансформації, які умовно можна
розділити на дві групи:

1. різновиди трансформації простору 
за допомогою конструктивних елементов
інтер'єру.

2. способи і прийоми, що забезпечують економію місця шляхом зміни
габаритів меблів і устаткування за рахунок елементів, які відкидаються,
обертаються, видвігающіхся і т.п. (метод габаритних трансформацій)



Цілі, етапи та умови     
реалізації проекту

Цілі та задачі проекту: 
-дослідити поняття ТРАНСФОРМАЦІЇ в науці, природі, повсякденному житті
та майбутній професії
- прищеплення учням ПТНЗ «Дніпровського вищого професійного училища 

будівництва» інтересу до майбутньої професії «Столяр будівельний»
- популяризація професії «Столяр будівельний» та прищеплення

зацікавленості учнівської молоді шкіл до роботи з деревиною.
Основні етапи реалізації проекту:

- дослідження трансформації образів в живій природі, повсякденному житті
людини; 
- дослідження елементів трансформації в столярних виробах;

- дослідження технік і прийомів проектування за допомогою ІТ-технологій;   
- виготовлення 3D-моделі;
- виготовлення виробу.
SТЕМ-умови:
- проектна культура
- опора на практику
- DIY-підхід (мейкерство)
- використання інтернет-сервісів
- підтримка майстер-класів в онлайн-середовищі.



Предмети які залучаються в проекті

Інформатика

Матеріало-

знавство

Креслення

ГеометріяВиробниче

навчання

Інформаційні

технології



Першочергово в розрізі кожного предмету
були визначені теми та терміни для
реалізації проекту.

Предмет Тема Термін

Інформатика Аналіз виникнення поняття

«Трансформація»

Січень 2019

Креслення Створення образу готового виробу Січень 2019

Геометрія «Площа фігур» Січень 2019

Інформаційні

технології

Створення 3D-моделей Лютий 2019

Матеріалознавство Вибір матеріалу Лютий 2019

Виробниче навчання Виготовлення готового виробу Лютий 2019



Для реалізації теоретичної 
частини проекту 

визначено дві групи по 2-3 учня

Пошук та аналіз матеріалу з теми проекту



Проектування моделей



ТРАНСФОРМАЦІЯ в живій природі
Географія - трансформація повітряних

мас, формування гірських порід.

Фізика (електротехніка) - зниження або
підвищення напруги змінного струму за
допомогою трансформатора

.

Біологія -генетична модифікація клітини шляхом введення і 
подальшої експресії в ній чужорідного генетичного
матеріалу (ДНК).

Історія- політична трансформація, як

Математика – трансформація Фур’є — інтегральне перетворення
однієї комплекснозначної функції дійсної змінної на іншу.

історичний процес змін у суспільстві; 
трансформація політичної культури суспільства і 
особи (ідеї, норми, рівня політичних відносин).



ТРАНСФОРМАЦІЯ образів
у повсякденному житті людини

В повсякденному житті трансформація
спостерігається дуже часто - це будь-який предмет,
конфігурацію якого можна цілеспрямовано змінити.



ТРАНСФОРМАЦІЯ 
в столярних виробах

Популярність меблів-трансформера в усьому світі
закономірна: зі зростанням рівня урбанізації все
вище ценітся практичність і відчуття комфорту і все
меньше залишається вільних площ для реалізації
цих цінностей.

Сьогодні трансформовані
меблі займає особливе місце
в інтер'єрі нашого будинку, її
многофункціональность
дозволяє не тільки
моделювати пространство в
залежності від конкретної
ситуації, але і решать масу
проблем по організації
життєдіяльності.



Вибір столярного виробу 
для виготовлення в рамках проекту 

Існує величезна кількість моделей. Найпопулярнішим і найбільш
надійним вважається стілець зі спинкою, який при розкладанні
перетворюється в додаткову опору-сходи.

В рамках проекту вирішено обрати багатофункціональний стілець-сходи
трансформер.



1. компактність; 
2. ергономічність; 
3. багатофункціональність; 
4. простота використання.

- Вибір матеріалу;
- Конструювання ;
- 3D-моделювання;
- Розрахунок обсягів матеріалів;
- Вибір інструментів;
- Виготовлення готового виробу.

Перевагами обраної 
моделі стільця є:

Основні етапи роботи 
над виробом:



Конструювання готового виробу



Деталювання







3D-моделювання
3D-моделі− невід'ємна складова якісних презентацій та технічної

документації, а також – основа для створення прототипу виробу.

3D додаток Blender . Додаток дозволяє за допомогою великого
асортименту інструментів здійснювати детальне проектування
моделей і опрацювання їх об'ємних видів



3D-моделювання









Практичний етап

В роботу над практичною
частиною СТЕМ-проекту разом
з учнями училища були
залучені учні 9-А класу
загальноосвітньї школи №118.





Готова робота учнів 



Заключний етап
практичної частини проекту



Очикувані результати

Розвиток у учнів:
- критичного мислення
- досвіду підприємницької діяльності

- спостереження, робота з даними
- проектування
- створення моделей
- створення власних проектів



робота учня гр.18 
Соловйова Євгена

робота учня гр.5 
Пісчанського Богдана

Роботи учнів 
на обласній олімпіаді з офісного програмування



робота учениці гр.6 
Михайленко Наталії

робота учня гр.11 
Дзюби Владислава


