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ЦИКЛУ 

 

Анотація. У роботі проведено аналіз та обґрунтовано застосування 

комплексного підходу під час підготовки фахівців інженерно-фізичного напрямку. 

Показано ефективність та перспективність включення елементів робототехніки у 

навчальний процес в середній та старшій школі, що сприяють  глибокому засвоєнню 

знань з фізики, математики, елементів технічної творчості.  Проведено аналіз освітніх 

рішень LEGO Education та запропоновано застосування наборів Lego Mindstorms і Lego 

Wedo в курсах механіки, молекулярна фізика, основи квантової фізики.  

Ключові слова: Освіта, професійна підготовка, методика викладання, фізика, 

освітні рішення, STEM, LEGO Education, Lego Mindstorms, Lego Wedo, робототехніка  

 

The application of an integrated approach during the training of specialists in 

engineering and physics are analyzed and substantiated in the article. The efficiency and 

prospects of including elements of robotics in the educational process in secondary and high 

school, which contribute to the deep assimilation of knowledge in physics, mathematics, 

elements of technical creativity, are shown. The analysis of educational decisions of LEGO 

Education is carried out and application of sets of Lego Mindstorms and Lego Wedo in 

courses of mechanics, molecular physics, bases of quantum physics are offered. 

Keywords: Education, vocational training, teaching methods, physics, educational 

solutions, STEM, LEGO Education, Lego Mindstorms, Lego Wedo, robotics. 

 

ХХІ століття вважається століттям інформації та сучасних високих 

технологій, тому розвиток сучасного суспільства вимагає від кожного з нас все 

вищого рівня знань і професійної підготовки в різних областях. У зв'язку з цим 

особливої актуальності набувають питання адаптації сучасної системи освіти до 

вирішення проблем, що пов‘язані з життям суспільства в умовах глобалізації, 

інформаційного та мобільного світу [1]. 

Останнім часом спостерігається зростання актуальності та пріоритетності 

інженерно-фізичної освіти, підвищити якість якої вдається в рамках 

комплексного підходу, що передбачає впровадження новітніх технологій в 

освіту. [2-3] 
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Метою проведеного дослідження є систематизація та узагальнення 

наукової інформації з впровадження STEM-технологій,  зокрема елементів 

робототехніки, висвітлення практичних питань їх реалізації  під час  викладання 

фізики  і математики у основній та старшій школі. 

Одним з перспективних  напрямків такого підходу  є робототехніка, яка 

займається розробкою інтелектуальних автоматизованих технічних систем та 

комплексів різного призначення. Розробка таких систем проводиться із 

залученням спеціалістів з різних галузей і потребує в багатьох випадках 

індивідуального творчого підходу. Інженерна підготовка майбутніх фахівців  

потребує значних зусиль і повинна розпочинатися ще в дитячому віці.  Можна 

сказати, що якщо учень не навчився правильно мислити в школі, то в 

подальшому житті він буде лише наслідувати інших або копіювати дії своїх 

однолітків.  

Вивчення елементів робототехніки як в шкільних курсах та і в рамках 

позакласної роботи сприяє розвитку інженерного мислення, творчих здібностей, 

вмінь  створювати, придумувати і обґрунтовувати свої ідеї. Такий підхід 

повністю узгоджується із завдання сучасної освіти - створити середовище, яке в 

подальшому буде сприяти розкриттю власного потенціалу дитини, тим самим 

дозволяючи вільно діяти і пізнавати навколишній світ. Кожен сучасний педагог 

або вчитель повинен організувати і обладнати таке освітнє середовище для 

мотивації подальшої діяльності учня [4-5]. 

Останнім часом з‘являються методики та цілі платформи для вивчення 

основ робототехніки на різних рівнях складності. Особливе місце серед них 

займають освітні рішення LEGO Education від компанії Lego, освітня цінність 

яких підтверджена на практиці. 

Лего-конструктори можна використовувати в початковій, загальній і 

середній освіті, в галузі початкової професійної освіти, а також спеціального 

(корекційного) навчання. Як самостійний засіб навчання конструктори можуть 

використовуватися в предметах природничого циклу, у позаурочній діяльності, в 

системі додаткової освіти, в шкільному, домашньому та дистанційному 

навчанні. Як показало дослідження більшість педагогів, які використовують 

«Лего», відзначили, що в ході такої роботи підвищується комунікативна 

активність учнів, зростає їхня мотивація до навчання, відбувається розвиток 

пізнавального інтересу, творчих здібностей і нешаблонного мислення дитини, 

розширення її кругозору. Більшість дітей завдяки «Лего» також успішно 

вирішують математичні та логічні задачі, пов'язані, наприклад, із визначенням  

об‘ємів  і площ, так як для створення проектів потрібно виконувати найпростіші 

розрахунки і робити креслення. 
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Освітнє середовище LEGO включає в себе базові набори для навчання з 

самого раннього віку і в подальшому більш старших вікових груп. Базові 

набори, що застосовуються в школах - це конструктори нового покоління LEGO 

Education LEGO Education WeDo (рис.1), NXT-G (рис.2), EV-3 (рис.3). 

 

 
Рис.1 LEGO Education WeDo 

 

 
Рис.2 LEGO Education NXT-G 
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Рис.3 LEGO Education EV-3 

 

Крім конструкторів освітнє середовище LEGO включає в себе ретельно 

продуману систему теорії, завдань для дітей і чітко сформульовану освітню 

концепцію. 

На заняттях з робототехніки учні знайомляться з технологією 

конструювання та програмування робота, а потім самі будують свої перші 

конструкції з набору Lego Mindstorms і Lego Wedo і вчаться їх програмувати в 

спеціальному середовищі для програмування роботів компанії Lego. Проведені 

дослідження переконливо свідчать про активізацію та розвиток в учнів всіх 

видів мислення при розробці ідеї та побудові робота. Діти створюють, будують і 

відкривають для себе щось нове, вони, нарешті, починають розуміти важливість 

та цінність науки. Те, «що є в школі», дійсно має щось спільне з реальним 

життям і що для них цікаво [6]. 

За допомогою Лего-технологій учитель може формувати навчальні 

завдання різного рівня - реалізується своєрідний принцип навчання «stepbystep», 

ключовий для Лего-педагогіки [7].  Правильно розроблена робоча програма в 

першу чергу включає в себе лекційні та практичні заняття, в яких особливе місце 

відводиться уроку - змаганню, на якому учні зможуть застосувати отримані 

знання та змагатися між собою [8]. 

Доцільність використання освітніх рішень Лего у вивченні дисциплін 

природничого циклу обумовлена в першу чергу їх наочністю,  інтерактивністю, 

можливістю отримати швидкий результат, вони сприяють  формуванню 

розкриттю фізичної сутності нового поняття чи явища.  
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На уроках фізики конструктори «Лего» можна використовувати при 

вивченні розділів: «Механіка» – блоки, важелі, види руху, перетворення енергії, 

закони збереження (Закон збереження енергії і Закон збереження імпульсу); 

«Молекулярна фізика» – властивості газів, реальні гази, елементарні механізми, 

пневматика і гідравліка в середній і старшій школі; «Елементи квантової фізики» 

– фотоефект і закони Столєтова в старшій школі. 

У системі додаткової освіти та в рамках напряму проектної діяльності 

застосування LEGO-технологій навчання довели свою ефективність у вивченні 

таких тем як  «Машини і механізми. Графічне представлення і моделювання» 

(моделювання механізмів технологічних машин, складання моделей машин з 

деталей конструктора за ескізами та кресленнями) і «Електротехнічні роботи» 

(проектування та розробка пристроїв з елементами автоматики, електропривід, 

прості електронні пристрої). Під час занять з використанням LEGO-

конструкторів вчитель може проводити демонстраційні, фронтальні лабораторні 

експерименти, організувати науково-дослідну діяльність і лабораторні роботи 

учнів. 

Слід враховувати, що початкове освоєння Лего- конструкторів вимагає 

наявності готових шаблонів. При відсутності у багатьох дітей практичного 

досвіду необхідний перший етап навчання, на якому відбувається знайомство з 

різними видами з'єднання деталей, виробляються вміння читати креслення і 

взаємодіяти один з одним в єдиній команді. Це добре організовується в системі 

додаткової освіти. Проте, надалі, учні можуть відхилятися від інструкцій, 

«включаючи» власну фантазію, яка дозволить їм створювати абсолютно нові 

моделі. Брак знань для виготовлення власної моделі на цьому етапі 

компенсується зростаючою активністю і допитливістю учня, що виводить 

навчання на новий продуктивний рівень. 

У процесі активної роботи дітей з конструювання, дослідження, 

постановкою питань і спільної творчості не тільки істотно поліпшуються 

«традиційні» результати, а й відкривається багато додаткових цікавих 

можливостей. Працюючи групами, діти, незалежно від їх підготовки, можуть 

будувати моделі і при цьому навчатися, отримуючи задоволення. На заняттях 

можна досягти чимало вражаючих наукових результатів, індивідуальних і 

групових успіхів у вирішенні поставлених завдань. Такі результати важко 

отримати на традиційних уроках [9] 

Таким чином, створення спільних проектів на базі Lego Mindstorms сприяє 

розвитку у школярів їхніх комунікативних здібностей, навичок взаємодії, 

інженерного мислення, самостійності при прийнятті рішень, творчості. Учні під 

час роботи над власними або командними проектами  більш глибоко 

знайомляться з принципами дії та складом різних механізмів, вивчають основи 
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розробки програмного забезпечення, вчаться логічно та чітко формулювати і 

висловлювати свої думки. 
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