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https://www.ncta.com/platform/broadband-internet/behind-the-numbers-growth-in-
the-internet-of-things/



Що таке
"Інтернет
речей?"

http://ru.padlet.com/m_gladun/nzaq9gmxx1w9
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LaMetricBranto
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Обговорення в групах:

 Інтернет речей. Віяння моди чи
вимога часу?

 Якими вміннями та навичками
повинен володіти спеціаліст для 
створення вбудованих систем?

 Чи повинна змінитися освіта? Як? 



Для чого вивчати?

Прірва між освітою та 
стрімким науково-

технічним процесом

Паперові ескізи і 
креслення відходять 

у минуле

Багато етапів 
технологічного 

процесу 
комп'ютеризовані

• За статистикою через 5 років 70% інженерів вийдуть 
на пенсію.



STEM??



STEM??



STEM??

Уперше інноваційне навчання 
було розроблено в 

Університеті INNOPOLIS
спільно з університетом 
Carnegie Mellon (США)

Мета – прискорити оволодіння 
технічними спеціальностями 

школярами, що мали 
відповідати технічному 
прогресу ХХІ століття. 

Ніякої нудної теорії - тільки практичні знання.



Залучення в STEM може підтримати
розвиток наступних чотирьох
навичок:

Співробіт
ництво

Комуніка
тивність

Творчість
Критичне 
мислення



прикладна наука, що займається розрабкою

автоматизованих технічних систем (роботів).

Робототехніка
Одна з галузей 

STEM-освіти



автоматичний пристрій, що управляється 

програмою або людиною.

Робот

Використання роботів

https://www.youtube.com/watch?v=WBEtUJmp05w


Навчальна робототехніка

 засіб навчального процесу, який здійснює
значний вплив на становлення в учнів
пізнавальних (розвиток пам'яті, уваги, мислення, 
уяви, сенсорики), емоційних і вольових процесів, 
а також творчих і комунікативних здібностей.



Навчальний конструктор

 унікальний наочний
дидактичний
матеріал, що
складається з 
безпечних і 
нетоксичних
елементів, що
скріплюються між
собою. 



Платформи для створення роботів, 
як правило, включають в себе 
наступні компоненти:
 механіка;

 периферійна електроніка;

 керуючий модуль;

 софт (середовище розробки).



LEGO (от дат. Leg Godt — «грай добре») —

серія розвиваючих іграшок, що являють собою

набори деталей для збірки та моделювання

різних предметів — конструкторів.

Компанія LEGO почала виробництво

пласмасових цеглинок в 1949 році, головний

офіс знаходиться в Данії.



Обговорення та 
практична робота з 

робототехніки



Сфери застосування 3D-друку

обговорення



Проектування

Друк

Сканування



Сканування

 Об’єкти 

 Люди

 Приміщення

Обговорення та 
демонстрація



Обговорення в групах:

 Чи потрібні вміння проектувати?

 Яке місце посідає проектування при 
створенні вбудованих систем?

 Якими вміннями та навичками
повинен володіти спеціаліст?



Полігональне моделювання

точки в 3D просторі, 
вершини, з'єднані між 
собою лінією — ребром, 
утворюють поверхню за 
законами створення 
геометричних площин. 

Набір об'єднаних площин
називають полігональною 
сіткою. 



Практична робота

Сторінка на Вікі-порталі

http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0

