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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

На сьогоднішній день галузь робототехніки набула надзвичайно 

широкого розвитку. Роботів найрізноманітнішого призначення можна 

зустріти в основному на виробництві, але вони також інтенсивно 

використовуються у побуті для автоматизації повсякденних справ, у 

військовій промисловості для створення автономних бойових одиниць, у 

медицині та інших галузях. Тому для створення та обслуговування таких 

роботів потрібні висококваліфіковані інженерні кадри. 

Навчальна програма розроблена згідно положень Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про позашкільну освіту» та відповідно до: 

 «Положення про позашкільний навчальний заклад», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 433 від 06.05.2001 (із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 769 від 27.08.2010); 

 «Положення про порядок організації індивідуальної та групової 

роботи в позашкільних навчальних закладах», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України № 651 від 11.08.2004, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 

1036/9635; 

 «Типових навчальних планів для організації навчально-виховного 

процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства 

освіти і науки України», затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 22.07.2008 № 676; 

 положень концепції Нової української школи (розпорядження КМУ  

№ 988-р від 14.12.2016 р.). 
 

Дана навчальна програма націлена на популяризацію професій 

інженерного спрямування, що є дуже актуальною проблемою для нашої 

країни. Залучення учнів до вивчення робототехніки у позакласний час 

дозволить прищепити їм зацікавленість до проектування, конструювання, 

програмування, розвине у них логічне мислення, доповнить їхні знання та 

надасть їм практичну спрямованість. 

Програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму, 

спрямована на учнів віковій групи віком від 8 до 11 років (початковий 

рівень, молодша група). 

Мета програми: вивчення учнями основ алгоритмізації, 

програмування, проєктування та конструювання з використанням 

платформи Arduino; ознайомлення із основними фізичними явищами та 

практичним використанням напівпровідникових приладів і електронних 

пристроїв, складених на їх основі;  розвиток науково-технічного та творчого 

потенціалу дитини в процесі вивчення основ робототехніки; організація 

позаурочного часу учнів. 

Основні завдання програми: 

 сприяти розвитку інтересу до техніки, конструювання, 

програмування; 
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 сприяти розвитку конструкторських, інженерних та обчислювальних 

навичок; 

 розвити творчі та технічні здібності; 

 розвити образне, технічне та логічне мислення учнів; 

 розвити вміння працювати у колективі; 

 розвити вміння творчо підходити до вирішення проблеми; 

 розвити навички застосування раніше отриманих знань з різних 

шкільних предметів; 

 створити умови для самореалізації, соціальної адаптації учнів. 

 

Програма передбачає 1 рік навчання: 

1-й рік – початковий рівень – 144 години на рік (4 години на тиждень) 

або 108 годин на рік (3 години на тиждень); 

Варіативна програма першого року навчання складена виходячи з 

теоретичних знань вихованців, отриманих в ході навчання інформатики: 

зменшений обсяг теоретичної частини. 

Заняття гуртка організовуються як теоретичні, так і практичні. 

Тривалість занять обчислюється в академічних годинах (45 хвилин –  1 

академічна година) і визначається з урахуванням психофізіологічного 

розвитку учнів та допустимого навантаження.  

Поряд із груповими, заняттями проводиться індивідуальна робота з 

учнями, в тому числі при підготовці до різноманітних змагань, виставок та 

інших масових заходів. 

Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час 

виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення змагань і 

підсумкових виставок. 

Для створення роботів використовується плата Arduino UNO, а для 

створення програм – середовище програмування Scratch4Arduino або 

mBlock та ArduinoIDE. 

Послідовне викладення матеріалу забезпечує змістовне розуміння 

процесів автоматизації та дозволяє крок за кроком засвоїти всі етапи на 

шляху створення робота.  

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та спеціальних 

знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з учнями 

різного рівня підготовки. 

Формами контролю за результативністю навчання є опитування під 

час практичних занять, співбесіди, конференції, виконання індивідуальних 

робіт, результативності виступів на заняттях-конференціях різного рівня, 

результативності участі у конкурсах. 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести 

до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на 

загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. 
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Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Початковий рівень (4 год./тиждень) 

РОЗДІЛ, ТЕМА 

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 
Всього 

Вступ. 2 – 2 

Розділ 1. Основи Scratch. 12 24 36 

Розділ 2. Розширені можливості 

Scratch 12 24 36 

Розділ 3. mBlock. Перше знайомство. 8 18 26 

Розділ 4. Датчики та сенсори. 10 20 30 

Розділ 5. Серводвигун. Мотор. 4 6 10 

Підсумок  4 – 4 

РАЗОМ 52 92 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ. (2 год.) 

Теоретична частина: Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила 

поведінки в кабінеті. Знайомство з місцем робототехніки у сьогоднішньому 

світі. Техніка безпеки при роботі в кабінеті. 

 

Розділ 1. Основи Scratch. (36 год.) 
 

Теоретична частина (12 годин): 

№ 

п/п 
Тема заняття 

Години 

1. Знайомство з середовищем. Поняття «скрипт» 1 

2. 
Введення понять «алгоритм», «блок-схема». Лінійні алгоритми. 

Створення діалогу. Завантаження спрайтів з Інтернету 1 

3. 
Перехід від лінійної структури до циклічної структури 

алгоритму(цикл з параметром) 1 

4. 
Циклічні алгоритми. Цикл з параметром. Конструкція вкладених 

циклів. 1 

5. 
Цикл з умовою. Управління персонажем клавіатурою. Подвійне 

заперечення 1 

6. Введення поняття «подія». Різновиди подій. Проект «Спінер» 1 

7. Розбиття програми на частини.  1 

8. Алгоритм з розгалуженням. Повна і неповна форми розгалуження 1 
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9. Датчики (сенсори) «дотику» 1 

10. Цикл з умовою. Виконавці в різних шарах зображень 1 

11. 
Датчик випадкових чисел. Використання візуальних ефектів для 

реалізації проектів.  1 

12. 
Повідомлення. Передача повідомлень Міні-проєкт «Подолання 

перешкод» 1 

 

Практична частина (24 години):  

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1. Знайомство з середовищем. Поняття «скрипт» 1 

2. 
Введення понять «алгоритм», «блок-схема». Лінійні алгоритми. 

Створення діалогу. Завантаження спрайтів з Інтернету 1 

3. 
Перехід від лінійної структури до циклічної структури 

алгоритму(цикл з параметром) 1 

4. 

Циклічні алгоритми. Цикл з параметром. Конструкція вкладених 

циклів. 1 

5. Проста анімація. Цикл «Завжди». 2 

6. 
Цикл з умовою. Управління персонажем клавіатурою. Подвійне 

заперечення 1 

7. Поєднання різних типів циклів. Проєкт «Музичний плеєр» 2 

8. Введення поняття «подія». Різновиди подій. Проект «Спінер» 1 

9. Однакові програми для кількох виконавців 2 

10. Сцена як виконавець. Створення моделі таймера 2 

11. Розбиття програми на частини.  1 

12. Алгоритм з розгалуженням. Повна і неповна форми розгалуження 1 

13. Датчики (сенсори) «дотику» 1 

14. 
Висловлювання. Складені висловлювання. Реалізація міні-проектів з 

використанням простих та складених умов 2 

15. Цикл з умовою. Виконавці в різних шарах зображень 1 

16. 

Переміщення Виконавця із одного шару в інший. Дія Виконавців у 

різних шарах зображення. Міні-проєкт «Зимова дорога» 2 

17. 

Датчик випадкових чисел. Використання візуальних ефектів для 

реалізації проєктів.  1 

18. 
Повідомлення. Передача повідомлень Міні-проєкт «Подолання 

перешкод» 1 
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Розділ 2. Розширені можливості Scratch. (36 год.) 
 

Теоретична частина (12 годин):  

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1. 
Створення проєктів з поєднанням різних алгоритмічних структур. 

Проект «Dino» 1 

2. 
Візуальні ефекти та передача повідомлень. Проєкт «Зміни візуальний 

ефект» 1 

3. 
Змінні та їх призначення. Міні-проєкт «Виживання під водою». Відео 

проєкта. 1 

4. Створення проєктів з використанням змінних («Вікторина») 1 

5. Створення простих ігор, використовуючи датчик випадкових чисел.  1 

6. Створення проєктів із поєднанням різних алгоритмічних структур 1 

7. 
Клони, змінні, поєднання різних структур алгоритмів Проєкт «Життя 

бактерій» 1 

8. Поняття рекурсії. Міні-проєкт «Рекурсивне зображення» 1 

9. Малювання спіралей. 1 

10. Створення гри «Арканоід» 1 

11. Створення гри «Лабіринт» 1 

12. 
Правила безпеки в мережі Інтернет. Реєстрація власного акаунту на 

Scratch.mit.edu 1 

 

Практична частина (24 години): 

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1. Створення проєктів з поєднанням різних алгоритмічних структур. 

Проєкт «Dino» 
1 

2. Візуальні ефекти та передача повідомлень. Проєкт «Зміни візуальний 

ефект» 
1 

3. Змінні та їх призначення. Міні-проєкт «Виживання під водою». Відео 

проєкта. 
1 

4. Створення проєктів з використанням змінних («Вікторина») 1 

5 Створення простих ігор, використовуючи датчик випадкових чисел.  1 

6 Створення проєктів із поєднанням різних алгоритмічних структур 1 

7 Самостійне створення проєкту із поєднанням різних алгоритмічних 

структур. (Міні-проєкт «Рух по лабіринту».) 
2 

8 Клони, змінні, поєднання різних структур алгоритмів Проект «Життя 

бактерій» 
1 

9 Клони, змінні, поєднання різних структур алгоритмів. Проєкт «Злови 

монстра» 
2 
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10 Поняття рекурсії. Міні-проєкт «Рекурсивне зображення» 1 

11 Малювання спіралей. 1 

12 Створення гри «Арканоід» 1 

13 Створення гри «Лабіринт» 1 

14 Створення гри «Збір врожаю» 2 

15 Проєкт «Розумний кіт» 2 

16 Створення власних проєктів.  2 

17 Правила безпеки в мережі Інтернет. Реєстрація власного акаунту на 

Scratch.mit.edu 
1 

18 Захист власних проектів 2 

 

Розділ 3. mBlock. Перше знайомство. (26 год.) 
 

Теоретична частина:  

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1 Знайомство з середовищем розробки mBlock.  2 

2 Знайомство з середовищем розробки Arduino IDE  2 

3 Перший погляд на плату Arduino.  2 

4 Знайомство з цифровими та аналоговими виводами 

плати. Різниця між ними. 

2 

 

Практична частина:  

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1 Знайомство з інтерфейсом mBlock.  2 

2 Збирання схеми зі світлодіодом. Блоки «digital on» та 

«digital off». 

2 

3 Створення програми керування світлодіодом. 2 

4 Модифікація програми для реалізації блимання 

декількома світлодіодами.  

2 

5 Блок «analog_value ()». Збирання схеми для керування 

яскравістю світлодіоду.  

2 

6 Створення схеми та програми керування світлодіодом за 

допомогою кнопки 

2 

7 Модифікація програми для реалізації зміни яскравості 

світлодіода за допомогою кнопки. 

2 

8 Збирання схеми для керування RGB - світлодіоду  2 

9 Створення програми керування RGB - світлодіодом 2 
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Розділ 4. Датчики та сенсори. (30 год.) 
 

Теоретична частина:  

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1 Поняття про датчики та їх призначення.  2 

2 Змінний резистор. Фоторезистор. 2 

3 Ультрафіолетовій датчик відстані  2 

4 Інфрачервоний датчик присутності  2 

5 Ультразвуковий сонар. 2 

 

Практична частина:  

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1 Складання схеми зі змінним резистором 2 

2 Складання програми для зчитування даних зі змінного 

резистора 

2 

3 Складання схеми з фоторезистором.  2 

4 Складання програми для зчитування даних з 

фоторезистора.  

2 

5 Складання схеми з ультрафіолетовім датчиком відстані  2 

6 Складання програми для обробки сигналів з 

ультрафіолетового датчика відстані. Відкорковування 

лінії. 

2 

7 Складання схеми з інфрачервоним датчиком присутності  2 

8 Складання програми для обробки сигналів з  

інфрачервоного датчика присутності. Охоронні системи. 

2 

9 Складання схеми з ультразвуковим сонаром. 2 

10 Складання програми для обробки сигналів з сонару. 

“Парктронік” 

2 

 

Розділ 5. Серводвигун. Мотор. (10 год.) 
 

Теоретична частина:  

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1 Ознайомлення з будовою серводвигуна та можливостей 

його підключення до Arduino.  

2 
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2 Мотор та його відмінність від серводвигуна. Як 

підключається мотор до плати, плата драйвера двигуна. 

2 

 

Практична частина:  

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1 Підключення сервомотору до плати Arduino. Складання 

програми для керування швидкістю та напрямком 

обертання серводвигуна. 

2 

2 Складання програми для керування положенням 

серводвигуна за допомогою потенціометра. Додаткові 

програми для керування серводвигуном.  

2 

3 Підключення мотору до плати Arduino. Керування 

швидкістю та напрямком мотору. 

2 

 

Підсумок (4 год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи гуртка. 

Відзначення кращих вихованців.  

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Початковий рівень (3 год./тиждень)) 
 

РОЗДІЛ, ТЕМА 

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 
Всього 

Вступ. 2 – 2 

Розділ 1. Основи Scratch. 3 18 21 

Розділ 2. Розширені можливості 

Scratch 3 21 24 

Розділ 3. mBlock. Перше знайомство. 6 18 24 

Розділ 4. Датчики та сенсори. 9 18 27 

Розділ 5. Серводвигун. Мотор. 3 6 9 

Підсумок  1 – 1 

РАЗОМ 27 81 108 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ. (2 год.) 

Техніка безпеки при роботі в кабінеті. Знайомство з місцем 

робототехніки у сьогоднішньому світі. 
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Розділ 1. Основи Scratch. (21 год.) 

 

Теоретична частина (3 години): 

№ 

п/п 
Тема заняття Годин 

1. Введення понять «алгоритм», «блок-схема». Лінійні алгоритми. 

Створення діалогу. Завантаження спрайтів з Інтернету 
1 

2. Розбиття програми на частини.  1 

3. Повідомлення. Передача повідомлень Міні-проєкт «Подолання 

перешкод» 
1 

 

Практична частина (18 годин) 

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1. Проста анімація. Цикл «Завжди». 2 

2. 

Цикл з умовою. Управління персонажем клавіатурою. Подвійне 

заперечення 

1 

3. Поєднання різних типів циклів. Проєкт «Музичний плеєр» 2 

4. Введення поняття «подія». Різновиди подій. Проєкт «Спінер» 1 

5. Сцена як виконавець. Створення моделі таймера 2 

6. Розбиття програми на частини.  1 

7. Алгоритм з розгалуженням. Повна і неповна форми розгалуження 1 

8. Датчики (сенсори) «дотику» 1 

9. 
Висловлювання. Складені висловлювання. Реалізація міні-проектів з 

використанням простих та складених умов 
2 

10. Цикл з умовою. Виконавці в різних шарах зображень 1 

11. 
Переміщення Виконавця із одного шару в інший. Дія Виконавців у 

різних шарах зображення. Міні-проект «Зимова дорога» 
2 

12. 
Датчик випадкових чисел. Використання візуальних ефектів для 

реалізації проектів.  
1 

13. 
Повідомлення. Передача повідомлень Міні-проект «Подолання 

перешкод» 
1 

 

Розділ 2. Розширені можливості Scratch. (24 год.) 
 

Теоретична частина (3 години):  

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1. 

Створення проєктів з поєднанням різних алгоритмічних структур. 

Проект «Dino» 

1 
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2. 
Клони, змінні, поєднання різних структур алгоритмів Проєкт «Життя 

бактерій» 
1 

3. Поняття рекурсії. Міні-проєкт «Рекурсивне зображення» 1 

 

Практична частина: (21 година): 

№ 

п/п 
Тема заняття Години 

1. Створення проєктів з поєднанням різних алгоритмічних структур. 

Проект «Dino» 
1 

2. Змінні та їх призначення. Міні-проєкт «Виживання під водою».  1 

3. Створення проєктів з використанням змінних («Вікторина») 1 

4. Створення простих ігор, використовуючи датчик випадкових чисел.  1 

5 Створення проєктів із поєднанням різних алгоритмічних структур 1 

6 Самостійне створення проекту із поєднанням різних алгоритмічних 

структур. (Міні-проєкт «Рух по лабіринту».) 
2 

7 Клони, змінні, поєднання різних структур алгоритмів Проєкт «Життя 

бактерій» 
1 

8 Клони, змінні, поєднання різних структур алгоритмів. Проєкт «Злови 

монстра» 
2 

9 Поняття рекурсії. Міні-проєкт «Рекурсивне зображення» 1 

10 Створення гри «Арканоід» 1 

11 Створення гри «Лабіринт» 1 

12 Створення гри «Збір врожаю» 2 

13 Проєкт «Розумний кіт» 2 

14 Створення власних проєктів.  2 

15 Захист власних проєктів 2 

 

Розділ 3. mBlock. Перше знайомство. (24 год.) 
 

Теоретична частина:  

1 Знайомство з середовищем розробки mBlock.  2 

2 Перший погляд на плату Arduino.  2 

3 Знайомство з цифровими та аналоговими виводами 

плати. Різниця між ними. 

2 

 

Практична частина:  

1 Знайомство з інтерфейсом mBlock.  2 

2 Збирання схеми зі світлодіодом. Блоки «digital on» та 

«digital off». 

2 

3 Створення програми керування світлодіодом. 2 
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4 Модифікація програми для реалізації блимання 

декількома світлодіодами.  

2 

5 Блок «analog_value ()». Збирання схеми для керування 

яскравістю світлодіоду.  

2 

6 Створення схеми та програми керування світлодіодом за 

допомогою кнопки 

2 

7 Модифікація програми для реалізації зміни яскравості 

світлодіода за допомогою кнопки. 

2 

8 Збирання схеми для керування RGB - світлодіоду  2 

9 Створення програми керування RGB - світлодіодом 2 

 

Розділ 4. Датчики та сенсори. (27 год.) 
 

Теоретична частина:  

1 Поняття про датчики та їх призначення.  2 

2 Змінний резистор. Фоторезистор. 2 

3 Ультрафіолетовій датчик відстані  2 

4 Інфрачервоний датчик присутності  1 

5 Ультразвуковий сонар. 2 

 

Практична частина:  

1 Складання схеми зі змінним резистором  2 

2 Складання програми для зчитування даних зі змінного 

резистора 

2 

3 Складання схеми з фоторезистором.  2 

4 Складання програми для зчитування даних з 

фоторезистора.  

2 

5 Складання схеми з ультрафіолетовім датчиком відстані  2 

6 Складання програми для обробки сигналів з 

ультрафіолетового датчика відстані. Відкорковування 

лінії. 

2 

7 Складання схеми з інфрачервоним датчиком присутності  1 

8 Складання програми для обробки сигналів з  

інфрачервоного датчика присутності. Охоронні системи. 

1 

9 Складання схеми з ультразвуковим сонаром. 2 

10 Складання програми для обробки сигналів з сонару. 

“Парктронік” 

2 
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Розділ 5. Серводвигун. Мотор. (9 год.) 
 

Теоретична частина:  

1 Ознайомлення з будовою серводвигуна та можливостей 

його підключення до Arduino.  

1 

2 Мотор та його відмінність від серводвигуна. Як 

підключається мотор до плати, плата драйвера двигуна. 

2 

 

Практична частина:  

1 Підключення сервомотору до плати Arduino. Складання 

програми для керування швидкістю та напрямком 

обертання серводвигуна. 

2 

2 Складання програми для керування положенням 

серводвигуна за допомогою потенціометра. Додаткові 

програми для керування серводвигуном.  

2 

3 Підключення мотору до плати Arduino. Керування 

швидкістю та напрямком мотору. 

2 

 

 

Підсумок (1 год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи гуртка. 

Відзначення кращих вихованців.  
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

 

 фізичні явища, що лежать в основі вивчених технічних приладів; 

 правила техніки безпеки при роботі в гуртку; 

 основи електроніки та схемотехніки; 

 основні компоненти плати Arduino та програмне середовище 

розробки Arduino IDE; 

 як створювати програми на комп’ютері для вузлів з яких 

складаються роботи різного призначення; 

 як писати та налагоджувати роботу розробленої програми, 

виправляти помилки; 

 як демонструвати технічні можливості власних проектів; 

 

Вихованці мають вміти: 

 самостійно працювати з різноманітними джерелами інформації: 

інтернетом, каталогами, книжками, журналами тощо; 

 самостійно вирішувати технічні завдання в процесі конструювання та 

програмування роботів; 

 створювати програми в середовищі Scratch, mBlock та ArduinoIDE; 

 шукати та виправляти помилки в написаних програмах; 

 пояснювати принципи роботи складових частин роботів; 

 презентувати технічні можливості створених пристроїв. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

 проектування та програмування елементів, які входять до складу 

роботів; 

 програмування та налагодження роботи створеної для робота  

програми; 

 роботи з датчиками та моторами; 

 пошуку та обробки інформації. 

 

У вихованців мають бути сформовані компетентності:  

Програмою передбачено формування ключових компетентностей та 

наскрізних умінь слухачів гуртка «Основи робототехніки та IT-технологій» 

позашкільного навчального закладу. По закінченню навчання у гуртку у 

слухачів повинні бути сформовані критичне та алгоритмічне мислення 

разом із наступними компетентностями (Концепція НУШ, стор. 10-13):  
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 Навчально-пізнавальна –  оволодіння елементарним уявленням про 

початкові технічні знання з основ програмування та електротехніки, 

засвоєні слухачами гуртка системи наукових знань, проведення 

самоаналізу, самооцінки власної діяльності, що дозволить їм надалі 

ефективно використовувати власні здібності для здобування 

подальшої (вищої) освіти;  

 Інформаційної – за допомогою реальних об'єктів та інформаційних 

технологій самостійно шукати необхідну інформацію, зберігати та 

передавати її; напрацьовувати досвід знаходження інформації у 

віртуальному просторі та користування різноманітними програмами 

для віртуального спілкування. А також: уміння працювати з 

літературою, науковими виданнями та електронними бібліотеками, 

впевнене користування сучасними ІТ. 

 Практична – формування елементарних вмінь і навичок проектування, 

конструювання та програмування найпростіших елементів 

робототехнічних пристроїв;  

 Творча – забезпечення набуття просторового та логічного мислення, 

уяви, фантазії, розвиток конструкторських навичок; 

 Комунікативної – знання способів взаємодії з оточуючими й окремими 

людьми та подіями, навички роботи у групі/команді, досвід різних 

соціальних ролей у житті. Слухачі гуртка мають напрацьовувати 

навички презентувати себе і результати своєї роботи, ставити 

запитання, вести діалог та ін. 

 Соціальна – розуміння своєї ролі та місця у суспільстві, прагнення 

бути корисним, розвиток позитивних якостей особистості: 

працелюбність, самостійність, наполегливість. 
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Орієнтовний перелік обладнання:  

1. Комп’ютерний клас (група до 12 осіб, робочих станцій від 6).  

2. Операційна система Windows або Linux.  

3. Інтернет-браузер для перегляду Web-сторінок.  

4. Встановлене середовище програмування Scratch версії 1 або 2, 

mBlock, Arduino IDE. 

5. Приблизний перелік обладнання для проведення практичних робіт (на 

1 робоче місце): 

a. макетна плата – 1 шт. 

b. світлодіоди – 5 шт. 

c. RGB-світлодіоди – 1 шт. 

d. резистори – 10 шт. 

e. потенціометр – 1 шт 

f. кнопка – 2 шт. 

g. фоторезистори – 1 шт. 

h. п’єзоелементи – 1 шт. 

i. двигун постійного струму – 1 шт. 

j. драйвер двигуна – 1 шт. 

k. серводвигун – 1шт. 

l. інфрачервоний сенсор відстані – 1 шт 

m. ультразвуковий сенсор відстані – 1 шт. 
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1. https://jmil.com.ua/etc/movie-2014-5  

2. https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
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доступу:https://www.arduino.cc/ 

12.  Офіційний форум проектуArduino [Електронний ресурс]. –Режим 

доступу:https://forum.arduino.cc/ 

13. Офіційнйи блог проекту Arduino [Електронний ресурс]. –Режим 
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14. Інформаційний ресурс з інструкціями та туторіалами по Arduino 

[Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://arduino-diy.com/ 

15. Статі присвячені Arduino на ресурсі habr.com [Електронний ресурс]. –

Режим доступу:https://habr.com/search/?q=Arduino#h 

 

 

http://arduino-diy.com/
https://habr.com/search/?q=Arduino#h

