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ПIДГОТОВКА
МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ IНФОРМАТИКИ
ДО ОРГАНIЗАЦIЇ ЗАНЯТЬ З РОБОТОТЕХНIКИ
Статтю присвячено проблемi методичної пiдготовки майбутнiх учителiв iнформатики до
органiзацiї занять з робототехнiки. Виокремлено етапи пiдготовки майбутнiх учителiв iнформатики, якi необхiднi для органiзацiї i обладнання вiдповiдного освiтнього середовища
й спонукання учнiв до пiзнання та дiяльностi через освiтню робототехнiку.
Ключовi слова: майбутнiй вчитель iнформатики, iнформатика робототехнiка,
освiтня робототехнiка.

Вступ
Зi швидким темпом розвитку робототехнiки в суспiльствi вона сьогоднi
набуває все бiльшої значущостi й актуальностi в освiтi, тому що є потужним
засобом розвитку учнiв, пiдвищення їх iнтересу до конструювання, програмування, технiчних спецiальностей.
Шкiльна iнформатика, яка вивчає питання алгоритмiзацiї й програмування, iнформацiйнi основи управлiння, як нiякий iнший шкiльний предмет,
закладає основи в навчаннi школярiв робототехнiцi. Використання роботiв на
заняттях з iнформатики, дозволить не тiльки сформувати певнi вмiння, а й
показати практичну значущiсть отриманих знань i умiнь, зокрема, i пiд час
виконання рiзних проєктних робiт.
Включення питань робототехнiки в освiтнiй процес вимагає й вiдповiдної
квалiфiкацiї педагогiв. Освiтня робототехнiка — це не тiльки новий мiжпредметний напрямок в навчаннi, розвитку школярiв, а й новий напрямок
методики навчання iнформатики [8].
Змiстовi, методичнi та технiчнi аспекти органiзацiї занять з робототехнiки
обговорюються в роботах науковцiв, вчителiв, педагогiв позашкiльної освiти, методистiв i iнженерiв. Зокрема питанням впровадження робототехнiки в
освiтнiй процес закладiв загальної середньої та вищої освiти присвячено працi
А. Василюка, С. Дзюби, I. Кiта, О. Кiт, П. Клименка, Т. Лисенко, В. Луценка,
Г. Мiчурiної, Н. Морзе, К. Нiфантьєва, О. Струтинської, М. Умрик, С. Хачатрян, Б. Шевеля та iн.
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Метою статтi розкриття аспектiв пiдготовки майбутнього вчителя iнформатики до органiзацiї занять з робототехнiки.

Основна частина
На жаль, шкiльна освiтня програма вивчення такого предмета як робототехнiка не передбачає. При закладi може бути гурток з робототехнiки, а
деякi елементи робототехнiки можуть викладатися в курсi iнформатики або
технологiї, i це, незважаючи на те, що знання предметної областi актуальнi
й затребуванi сьогоднi як на професiйному, так i на побутовому рiвнi [6].
Заняття з робототехнiки дають унiкальну можливiсть отримати компетентностi з великого ряду складних технiчних дисциплiн в цiкавiй iгровiй
формi. В учня розвивається не тiльки логiчне мислення, а й математичнi
та алгоритмiчнi здiбностi, розумiння електронних систем, виробляється вмiння правильно i чiтко висловити свою думку, здатнiсть розв’язати проблему
рiзними шляхами, формуються такi важливi якостi як уява, логiка, дизайнерськi здiбностi, вмiння працювати в командi , а також iнтерес до наукових
дослiджень. Заняття з робототехнiки пiдходять дiтям з рiзними рiвнями пiдготовки та будь-якими досягненнями в шкiльнiй програмi [1, 2, 3, 4, 5].
Педагог, який береться викладати основи робототехнiки школярам, повинен володiти вiдповiдними знаннями та навичками з теорiї та методики
навчання окремих питань таких предметiв як математика, технологiя, фiзика, iнформатика, а також мати базовi знання з деяких технiчних дисциплiн,
зокрема теорiї автоматичного управлiння, i при цьому добре розбиратися в
програмуваннi, оскiльки кожна модель навчального робота — це не просто
цiкава iграшка, це точний автономний механiзм зi зворотним зв’язком, яким
керує досить складна програма, що мiстить розгалуження, цикли, пiдпрограми, паралельнi програми та iн.
Пiдготовка педагогiчних кадрiв з питань освiтньої робототехнiки в цей час
здiйснюється переважно у виглядi семiнарiв-презентацiй, майстер-класiв, або
короткострокових курсiв та навчально-тренувальних зборiв, орiєнтованих на
змагальний (спортивний) напрямок. Подiбнi заходи дозволяють педагогам
отримати загальне уявлення про робототехнiчнi змагання, базовi конструктивнi рiшення й використовуванi алгоритми. Таке фрагментарне знайомство
з робототехнiкою у вчителiв найчастiше породжує велику кiлькiсть питань,
вiдповiдi на якi не завжди може знайти вчитель з iнформатики, оскiльки має
мiсце iнтеграцiя знань з рiзних предметних областей. Все це призводить до
нерозумiння загальноосвiтнього й розвивального потенцiалу напрямку.
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Крiм того, на таких заходах не розглядаються можливостi використання
освiтнiх робототехнiчних конструкторiв для органiзацiї на їх базi науководослiдницької дiяльностi учнiв.
Сьогоднi багато провiдних фiрм, виробничi та науковi органiзацiї в галузi
високих технологiй займаються розробкою й просуванням освiтнiх проєктiв
в областi IT-технологiй i застосуванням цифрової технiки в шкiльнiй освiтi. Низка виробникiв, як-от LEGO, VEX Robotics, DFRobot, INEX та iн.
випускають освiтнi робототехнiчнi конструктори й комплекси для навчальних лабораторiй: MechatronicsControlKit, FestoDidactic, LEGO Mindstorms,
ﬁschertechnik, Arduino тощо. На основi програмованих мiкроконтролерiв, до
складу яких, входять конструкцiйнi деталi, рiзнi датчики, що дозволяють
школярам зрозумiти органiзацiю й функцiонування сучасних промислових i
наукових роботизованих систем, а також опанувати технологiю їх проєктування та моделювання.
Брак педагогiв з освiтньої робототехнiки вiдчувається у закладах загальної середньої освiти та позашкiльних. Кадрове та навчально-методичне
забезпечення є гострою проблемою шкiльної освiтньої робототехнiки. Вчителi використовують онлайн-курси з робототехнiки непедагогiчного характеру,
якi розглядають рiзнi напрямки, але не розглядають методику навчання.
Робототехнiка дозволяє розв’язувати багато проблем сучасної освiти: пiдвищення мотивацiї учнiв, реалiзацiя знань на практицi, поглиблення мiжпредметних знань i навичок. Сьогоднi одна з особливостей викладання пов’язана
з вибором бази для створення роботiв. Одним з методичних рiшень, яке дозволяє бiльш посилено освоювати iнформатику й формувати ключовi компетентностi учнiв, є використання конструктора «LEGO» на уроках iнформатики,
де розробники вже пiдготували та обмiркували методичний комплекс, середовище для програмування, базовi моделi роботiв [7].
Головна iдея полягає в тому, щоб через насичення шкiльного простору
новими технологiями змiнити змiст освiтньої дiяльностi, створити нове комунiкацiйне середовище, потрапляючи в яке, учнi та вчителi були б бiльш
успiшними, компетентними, сучасними.
Для того, щоб студенти були готовi до самовдосконалення в галузi робототехнiки, необхiдно, щоб вони розумiли її важливiсть як науки та навчального
предмета. Вчителi iнформатики повиннi вмiти прогнозувати проблеми, якi
можуть виникнути у їхнiй майбутньої дiяльностi, i бути готовими до їх розв’язання. Для цього необхiдно в процес навчання робототехнiцi включати такi
активнi методи навчання як мозковий штурм, дiлова гра, дискусiя. Включення подiбних завдань дозволить студентам виступати в ролi учнiв i вчителiв,
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оцiнювати навчальний процес з рiзних точок зору i тим самим пiдходити
бiльш усвiдомлено до вивчення робототехнiки.
Змiст навчання робототехнiки будується на мiжпредметних зв’язках. Пiд
час конструювання та програмування, учнi поглиблюють або отримують новi знання в галузi фiзики, механiки, електронiки та iнформатики. У процесi
занять йде робота з розвитку iнтелекту, уяви, творчих задаткiв, розвитку
дiалогiчного та монологiчного мовлення, розширення словникового запасу.
Особлива увага придiляється розвитку логiчного та просторового мислення. Учень вчиться працювати iз запропонованими iнструкцiями, формуються
вмiння спiвпрацювати в парi, в колективi.
Мета впровадження конструктора «LEGO» на уроках iнформатики: навчити учнiв самостiйно мислити, знаходити й розв’язувати проблеми, залучаючи для цього знання з рiзних областей, вмiти прогнозувати результати та
можливi наслiдки рiзних варiантiв рiшення. Одним iз основних завдань є розвиток алгоритмiчного мислення, яке можна розумiти, як систему розумових
прийомiв, спрямованих на вирiшення завдань.
У сучасних умовах пiдготовка студентiв до органiзацiї занять з робототехнiки в професiйнiй дiяльностi реалiзується через участь в рiзних робототехнiчних змаганнях, де необхiдно виконати повноцiнний проєкт: вiд задуму
щодо виконання роботом завдання змагання, через проєктування, конструювання, складання, програмування, налагодження й настроювання робота.
Весь цей набiр дiй передбачає i сприяє розвитку якостей, необхiдних для
ефективного входження особистостi в сучасний швидкозмiнюваний свiт.
Реалiзувати пiдготовку майбутнiх вчителiв iнформатики до органiзацiї
занять з робототехнiки можна пiд час навчання у педагогiчному вишi за наступними етапами:
— участь у змаганнях, конференцiях з робототехнiки;
— наявнiсть публiкацiй у виданнях технiчної спрямованостi;
— спiльна дiяльнiсть в групах: студенти плюс школярi;
— використання в навчаннi платформ «LEGO» та «Arduino»;
— вивчення технологiї «3D-моделювання».
Така дiяльнiсть позитивно впливає на динамiку розвитку майбутнiх учителiв iнформатики: розвиває iнтелектуальнi та особистiсно-смисловi здiбностi, i як результат, професiйне самовизначення особистостi.
Пройшовши курс навчання, учитель зможе самостiйно створити свiй власний план навчання, змiнюючи його з урахуванням своїх бажань i особливостей закладу освiти.
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Висновки
Для здiйснення технологiчного прориву необхiднi технiчно грамотнi фахiвцi, а починати їх пiдготовку потрiбно з дитячого вiку, поступово залучаючи
учнiв до технiчної творчостi, а потiм орiєнтуючи на iнженерно-технiчнi професiї для того, щоб пiдростаюче поколiння було затребуваним на ринку працi.
Згiдно з новими стандартами, завданням навчання стає особистiсний результат учня, який вiн зможе реалiзувати на практицi. Втiлюючи цей принцип через робототехнiку, ми зможемо з раннього вiку прилучати дiтей до
технiчної творчостi, створення та управлiння роботами. Нова роль учителя
iнформатики полягає в тому, щоб органiзувати та обладнати вiдповiдне освiтнє середовище й спонукати учнiв до пiзнання та дiяльностi через освiтню
робототехнiку, яка перебуває на стику перспективних галузей знань: механiки, електронiки, автоматики, конструювання, програмування, схемотехнiки
й технiчного дизайну.
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Preparation of future computer science teachers for the organization
of classes in robotics
The article is devoted to the problem of methodical preparation of future
computer science teachers for the organization of classes in robotics. The stages
of preparation of future computer science teachers, which are necessary for the
organization and equipment of the appropriate educational environment and to
encourage students to learn and work through educational robotics, are highlighted.
Keywords: future computer science teacher, computer science robotics,
educational robotics.
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