
 



 «Робототехника негіздерін оқытуда педагогтердің кәсіби 

құзіреттіліктерін қалыптастыру» 

педагогтердің біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы 

 

1. Жалпы ережелер 

 

              «Робототехника негіздерін оқытуда пелагоготердің кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру» педагоготердің біліктілігін арттыру 

курстарының білім беру бағдарламасы (бұдан әрі бағдарлама) жалпы білім 

беретін мектептердің мұғалімдері мен колледж оқытушыларына арналған 

(көлемі 72 сағат). Бағдарлама оқытушылардың мен студенттердің 

робототехника, инженерлік дизайн және технология негіздерін оқытудағы іс-

әрекеттерін ұйымдастырудағы дағдыларын дамытуға, роботтарды жобалау, 

модельдеу және бағдарламалау, Lego құрылғыларын (Lego) пайдалану арқылы 

әр түрлі мәселелерді шешуде студенттердің іс-әрекеттерін ұйымдастыруда 

оқытушылардың дағдыларын дамытуға бағытталған. Ардуино (Ардуино), 

робототехника бағыттарын анықтай отырып, студенттердің дағдыларын 

дамытуға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаның өзектілігі отандық білім беру 

жүйесінде және ел экономикасында болып жатқан өзгерістер адамның іс-

әрекетінің жаңа бағыттарын дамытуға және заманауи өндірісті 

автоматтандыруға қажетті робототехника негіздері саласындағы студенттерде 

икемді дағдыларды дамытуға бағытталған іс-шараларға мұғалімдердің 

біліктілігін арттыруды ұйымдастыру қажеттілігін арттырумен байланысты. 

         Роботтарды құру және пайдалану  саласындағы жылдам үрдіс жақында 

бірқатар техникалық және ақпараттық пәндердің ғылыми білімдерін бірыңғай 

ғылыми-техникалық бағытта біріктіру қажеттілігін анықтады (бағдарламалау, 

механика, мехатроника, электротехника, электроника және автоматты басқару) 

- робототехника. 

          Оқушылардың робототехника саласындағы белсенді іс-шараларға қатысу 

деңгейі туралы аймақ аясында деректерді зерттеу білім беру ұйымдарында 

жасөспірімдерге робототехника негіздерін оқыту үшін жақсы оқытылған 

кадрлардың жетіспеушілігі проблемасын анықтады. 

         Бұл бағдарлама «робототехника бойынша студенттердің іс-әрекетін қалай 

тиімді ұйымдастыруға болады» деген сұраққа жауап береді және курс 

студенттері арасында келесі құзыреттіліктердің қалыптасуына ықпал етеді: 

- кәсіби, 

- коммуникативті, 

          - ақпараттық-талдамалық 

 - жобалау. 

           Педагогтердің біліктілігін арттыру курсының практикалық маңыздылығы 

кәсіби-педагогикалық білім мен дағдыларды практикада қолдануда. 

            Оқыту ұзақтығы – 72 сағат. Бұл бағдарлама робототехника жайында 

бастапқы және  әртүрлі білімі бар тыңдаушыларға арналған. Бағдарлама екі 



деңгейлі оқытуды қамтиды және 72 немесе 36 сағаттық біліктілікті арттыру 

курстарын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

            Сағат саны мен қажетті модульдер курсқа қатысушылардың 

қажеттіліктерін ескере отырып анықталады. 

             Өткізу түрі - күндізгі, күндізгі- қашықтық, қашықтық. 

 

 

2. Глоссарий 
 

Алгоритм ақырғы әрекеттер санында есепті шешу нәтижесіне жету 

үшін  орындаушының іс-әрекетінің тәртібін сипаттайтын 

нұсқаулар жиынтығы. 

Робот техникасы автоматтандырылған техникалық жүйелерді жасаумен 

айналысатын және өндірісті дамытудың маңызды 

техникалық базасы болып табылатын қолданбалы ғылым 

Мехатроника  бұл механика, электроника және микропроцессорлық 

технологиялар, информатика және машиналар мен 

агрегаттардың қозғалысын компьютерлік басқару 

саласындағы білімдерге негізделген, қозғалысты 

компьютерлік басқарумен машиналар мен жүйелерді 

жасауға және пайдалануға арналған ғылым мен техника 

саласы.                                                                                                      

Білім беру робот 

техникасы 

Образовательная 

робототехника 

бағдарламалау мен жобалау техникалық шығармашылық 

дағдыларын қалыптастыру, мектеп оқушыларын нақты 

ғылымдарды оқуға ынталандыру және олардың алғашқы 

кәсіптік бағдар беруін қамтамасыз ету үшін біріктірілген 

орта мектептегі немесе қосымша білім беру 

ұйымдарындағы іс-шаралар циклі. 

Робот алдын-ала белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс 

жасайтын, әртүрлі механикалық операциялардың түрлерін 

жасауға арналған автоматты құрылғы. 

Әзірлеудің 

интеграцияланған 

ортасы 

(англ. Integrated development environment — IDE) 

бағдарламамен қамтамасыз етуді(БҚ) әзірлеу үшін 

бағдарламашылар қолданатын бағдарламалық құралдар 

жиынтығы. 

Бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

компьютерлік бағдарламалар, процедуралар және де 

компьютер жүйесінің жұмысына қатысты болуы мүмкін 

тиісті құжаттар мен мәліметтер 

Lego Mindstorms 

EV3 

бағдарламаланған робот жасау үшін конструктор 

(жұптасатын бөлшектер мен электронды блоктар 

жиынтығы). LEGO Mindstorms жиынтығы стандартты 

LEGO бөлшектерінің жиынтығымен (бөренелер, біліктер, 

дөңгелектер, тісті доңғалақтар, серво) және датчиктерден, 



қозғалтқыштардан және бағдарламаланған блоктан 

тұратын жиынтықпен бірге келеді. Жиынтықтар негізгі 

және ресурстық болып бөлінеді. 

Arduino электроника, автоматика, процестерді автоматтандыру 

және робототехника саласындағы қарапайым жүйелерді, 

модельдер мен тәжірибелерді құруға және прототиптеуге 

арналған аппараттық-бағдарламалық құралдар. 

Bluetooth үйлесімді құрылғылар арасында деректер мен дыбыс 

жіберуді қамтамасыз ететін ашық, аз қуатты сымсыз 

байланыс стандарты. 

 

 

3. Бағдарламаның тақырыптары 
 

Бағдарлама келесі  тақырыптардан тұрады; 

 

1.0 Білім беру робототехникасының бастапқы деңгейі (Lego MINDSTORMS 

EV3) 

Модуль 1.1 

Қазақстандағы 

және әлемдегі білім 

беру 

робототехникасы 

1.1. 1. Робототехниканы оқытудың мүмкіндіктері мен 

болашағы. 

1.1.2.Білім беру робототехникасының заманауи 

құралдары  

1.1.3 Жобалау негіздері 

Модуль 1.2. 

Робототехникалық 

құрылғыларды 

басқару негіздері 

1.2.1 Кіріктірілген EV3 контроллері MINDSTORMS 

бағдарламалық жасақтамасы. 

1.2.2 Кері байланыспен басқару 

1.2.3 Роботтың контраст сызығы бойынша жұмысы 

Модуль 1.3. 

Автоматтандырыл

ған басқару 

теориясының 

элементтері 

1.3.1.Релелік  және пропорционалдық реттеушілер 

1.3.2. Автоматтандырылған басқарудың практикалық 

тапсырмалары 

1.3.3. Параллель тапсырмаларды орындау 

Модуль 1.4. 

Практикалық 

робототехниканың 

күрделі 

мәселелерін шешу 

1.4.1. Пропорционалды-дифференциалды реттеуші 

1.4.2.Қабырға бойымен қозғалу. Лабиринттен шығу 

жолын іздеу 

Модуль 1.5.  

Қарым-қатынас 

және байланыс 

1.5.1 Bluetoothбен жұмыс 

1.5.2 Хабарламаны кодтау 

1.5.3 Роботтарды қашықтан басқару. Роботтар футболы  

Модуль 1.6. 1- 1.6.1 оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру 



деңгей бойынша 

білімдерін тексеру 

1.6.2 шағын топтарда жобамен жұмыс жасау 

2. Білім беру робототехникасының тереңдетілген деңгейі (Arduino) 

Модуль 2.1. 

Arduino 

платформасымен 

таныстыру 

2.1.1 С тілінің негізгі құрылымдары 

2.1.2 Сандық енгізу-шығаруды бағдарламалау, циклдар 

2.1.3 Негізгі модельдерді жинау: гирлянд, түймелермен 

жұмыс 

Модуль 2.2. 

Аналогты 

сигналды өңдеу 

 

2.2.1 Контроллердің аналогтық кірістерін қолдану. 

Датчиктер 

2.2.2 Ендік-импульстік модуляциялау 

2.2.3 Негізгі модельдерді құрастыру: Фоторезистор, 

потенциометр, RGB-LED –пен  жұмыс 

Модуль 3. 

Атқарушы 

механизмдерді 

басқару 

2.3.1 Сандық шығару. Электромеханикалық және қатты 

денелік релелердің қолданылуы  

2.3.2 ИЕМ – мен сандық шығару. Серво басқару, 

қозғалтқыштың айналу жиілігін реттеу 

2.3.3 Дыбысты шығару 

Модуль 4. 

Ақпаратты 

көрсететін 

құрылғылар 

2.4.1 7-сегментті және матрицалық жарықдиодты 

индикаторларды қолдану  

2.4.2 Сұйық кристалды дисплейлерді пайдалану 

2.4.3 Негізгі модельдерді жинау: Электрондық рулетка 

Модуль 5. Қарым-

қатынас және 

байланыс 

2.5.1 I2C шинасы арқылы модульдерді қосу 

2.5.2 Инфрақызыл датчикті қосу 

2.5.3 Bluetooth модулі қосылымы 

Модуль 6. 2- 

деңгей бойынша 

білімдерін тексеру 

2.6.1 Шағын топтарда шығармашылық жобаларды 

қорғау 

 

 

4. Бағдарламаның мақсаты, міндеттері және күтілетін нәтижелері  
 

 Мақсаты:  

Студенттерді робототехника негіздеріне оқытуды ұйымдастыруда 

оқытушылардың кәсіби құзыреттілігін арттыру. 

 

Міндеттері: 
- мұғалімдердің робототехника негіздері бойынша білімдері мен 

дағдыларын кеңейту; 

- студенттердің роботтар алгоритмі мен дизайнын құрудағы біліктері мен 

дағдыларын дамыту; 

- электротехника және схема негіздерімен таныстыру; 

- қолданбалы бағдарламалауды үйрету; 



     - Оқушылармен робототехника негіздері бойынша сабақ құрастыру 

ерекшеліктерін дамытуға ықпал ету. 

 

Күтілетін нәтиже: 
Ұсынылған бағдарлама бойынша біліктілікті арттыру курстарының 

тыңдаушылары: 

1) біледі: 

-   Lego Mindstorms EV3 (Lego Mindstorm EV3) және Arduino (Arduino) 

бағдарламалау ортасын; 

- блоктар мен датчиктердің жұмыс принциптерін; 

- схемотехника негіздерін; 

- қажетті көлемде  С бағдарламалау тілінің негіздерін. 

2)   істей алады:   

- EV3 (ЕВ3) и Arduino (Ардуино) модульдерінің датчиктерін іс жүзінде 

қолдана алады; 

- кәсіби мәселелерді шешуге арналған аппараттық және бағдарламалық 

жасақтама құрылымын таңдай алады; 

- тірек-сызбаларды оқи алады; 

- берілген тапсырманың шешімін сауатты жобалай алады; 

алгоритмді С бағдарламалау тілінде жүзеге асыра алады.  

3) меңгереді: 

- өндірістік жұмысқа қажетті роботтарды модельдеу және бағдарламалау   

дағдыларын. 

4) көрсете алады: 

-  білім беру мәселелерін шешуге арналған Arduino 

микроконтроллеріндегі (Arduino) болашақ кәсіби жобаларды.  

 

 

5. Бағдарламаның құрылымы мен мазмұны 

 

Бағдарламаның мазмұны 12 модульден тұрады, 2 деңгейге бөлінеді 

(бастапқы және тереңдетілген), оның ішінде 6 модуль бастапқы деңгейге, 6 

модуль тереңдетілген деңгейге жатады. 

1.0 Білім беру робототехникасының бастапқы деңгейі (Lego 

MINDSTORMS EV3) 

          Модуль 1. «Қазақстандағы және әлемдегі білім беру 

робототехникасы» (4 с. теория, 2 с. практика) 

Робототехниканы оқытудың мүмкіндіктері мен болашағы. 

Білім беру робототехникасының заманауи құралдары 

Жобалау негіздері. 

Модуль 2. «Робототехникалық құрылғыларды басқару негіздері» (2 с. 

- теория,  практика -4 с) 



Кіріктірілген EV3 контроллері MINDSTORMS бағдарламалық 

жасақтамасы. 

Кері байланыспен басқару 

Роботтың контраст сызығы бойынша жұмысы 

Модуль 3 «Автоматтандырылған басқару теориясының элементтері»

 Релелік  және пропорционалдық реттеушілер 

 Автоматтандырылған басқарудың практикалық тапсырмалары 

 Параллель тапсырмаларды орындау 

 Модуль 4 «Практикалық робототехниканың күрделі мәселелерін шешу»

 Пропорционалды-дифференциалды реттеуші 

 Қабырға бойымен қозғалу. Лабиринттен шығу жолын іздеу 

Модуль 5    «Қарым-қатынас және байланыс» 

 Bluetoothбен жұмыс 

 Хабарламаны кодтау 

 Роботтарды қашықтан басқару. Роботтар футболы  

Модуль 1.6. «1- деңгей бойынша білімдерін тексеру» (0 с. теория, 6 с. 

практика) 

 Оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру 

 Шағын топтарда жобамен жұмыс жасау 

2. Білім беру робототехникасының тереңдетілген деңгейі (Arduino) 

Модуль 2.1. «Arduino платформасымен таныстыру» (2 с. теория, 4 с. 

практика) 

          С тілінің негізгі құрылымдары 

Сандық енгізу-шығаруды бағдарламалау, циклдар 

Негізгі модельдерді жинау: гирлянд, түймелермен жұмыс 

Модуль 2.2. «Аналогты сигналды өңдеу» (2 с. теория, 4 с. практика) 

Контроллердің аналогтық кірістерін қолдану. Датчиктер 

          Ендік-импульстік модуляциялау 

          Негізгі модельдерді құрастыру: Фоторезистор, потенциометр, RGB-LED –

пен  жұмыс 

Модуль 3. «Атқарушы механизмдерді басқару» (2 с. теория, 4 с. 

практика) 

Сандық шығару. Электромеханикалық және қатты денелік релелердің 

қолданылуы  

ИЕМ – мен сандық шығару. Серво басқару, қозғалтқыштың айналу 

жиілігін реттеу 

Дыбысты шығару 

Модуль 4. «Ақпаратты көрсететін құрылғылар» 2 с теория, 4 с. 

практика) 

7-сегментті және матрицалық жарықдиодты индикаторларды қолдану  

Сұйық кристалды дисплейлерді пайдалану 

Негізгі модельдерді жинау: Электрондық рулетка 



Модуль 5. «Қарым-қатынас және байланыс» (2 с. теория, 4 с. 

практика) 

I2C шинасы арқылы модульдерді қосу 

Инфрақызыл датчикті қосу 

Bluetooth модулі қосылымы 

Модуль 6. «2- деңгей бойынша білімдерін тексеру» (0 ч. теория, 6 

с. практика) 

Шағын топтарда шығармашылық жобаларды қорғау. 

 

 

6. Оқу үрдісін ұйымдастыру 

 

Екі апталық курстың ұзақтығы 72 сағатты, бір апталық  36 сағатты 

құрайды. 36 сағат көлеміндегі алғашқы алты модуль сабақты өткізуде немесе 

робототехниканы оқытуда тәжірибесі жоқ курсты бастаушы тыңдаушыларға 

арналған. Сонымен қатар, бұл бөлім тек Lego MINDSTORM платформасын 

қолданып сабақ өткізетін мұғалімдерге арналған. Екінші тереңдетілген деңгей, 

36 сағат, бірінші бөлімді бітірген немесе Lego-да робототехниканы оқыту 

тәжірибесі бар және өз біліктіліктерін арттырғысы келетін тәжірибелі 

тыңдаушыларға арналған. Осылайша, ұсынылған 72 сағаттың ішінде әр 

тыңдаушы екі бөлімнен де өтуі мүмкін (мүмкіндігінше) немесе қажетті 

деңгейдің 1 бөлігін таңдай алады - 36 сағат. 

Оқу үдерісі оқу-тақырыптық жоспарына (бұдан әрі - ОТЖ) сәйкес 

ұйымдастырылған. 

 Біліктілікті арттыру курстары келесі форматта ұйымдастырылған:  

 күндізгі оқыту, 

 күндізгі – қашықтық оқыту;  

 қашықтық оқыту. 

Оқу үрдісі  осы Бағдарламаға, ОТЖ сәйкес ұйымдастырылады. 

 Оқу үрдісін ұйымдастырған кезде тыңдаушылардың білім сапасын 

бақылау және бағалау мақсатында мыналар жүзеге асырылады: жоба жұмысын 

қорғау және қорытынды тестілеу. 

 Курсқа қатысушылардың қызметін ұйымдастыру өзара әрекеттесудің 

әртүрлі формаларын қамтиды:  

 

Сабақ тақырыбы Формалары мен әдістері 

Күндізгі / күндізгі – қашықтық 

/ қашықтықтан оқыту  

1.0 Білім беру робототехникасының бастапқы деңгейі (Lego 

MINDSTORMS EV3) 

Модуль 1.1 Қазақстандағы және әлемдегі білім беру робототехникасы 

Робототехниканы оқытудың Шолу дәрісі 



мүмкіндіктері мен болашағы. 

Білім беру робототехникасының 

заманауи құралдары 

Семинар  

Жобалау негіздері Практикум 

Модуль 1.2. «Робототехникалық құрылғыларды басқару негіздері»  

Кіріктірілген EV3 контроллері 

MINDSTORMS бағдарламалық 

жасақтамасы 

Ақпараттық дәріс  

Кері байланыспен басқару Миға шабуыл «Робототехникада 

кері байланысты басқаруды 

қолдану» 

Практикалық жұмыс 

Роботтың контраст сызығы бойынша 

жұмысы 

Практикум 

Модуль 1.3 Автоматтандырылған басқару теориясының элементтері 

Релелік  және пропорционалдық 

реттеушілер 

Тақырыптық дәріс 

Автоматтандырылған басқарудың 

практикалық тапсырмалары 

Практикалық семинар 

Параллель тапсырмаларды орындау «Идеялар панорамасы» семинар  

Модуль 1.4 Практикалық робототехниканың күрделі мәселелерін 

шешу 

Пропорционалды-дифференциалды 

реттеуші 

Шолу дәрісі 

 

Қабырға бойымен қозғалу. Лабиринттен 

шығу жолын іздеу  

Практикалық нәтижелердің 

калейдоскопы. 

Модуль 1.5. Қарым-қатынас және байланыс   

Bluetoothбен жұмыс Ақпараттық дәріс 

Хабарламаны кодтау Семинар - тренинг 

Роботтарды қашықтан басқару. 

Роботтар футболы 

Практикалық жұмыс  

Модуль 1.6. 1- деңгей бойынша білімдерін тексеру  

Оқушылардың өзіндік жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Студенттердің 

робототехниканың 

ерекшеліктерін меңгерудің әр 

түрлі кезеңдеріндегі өзіндік 

жұмыс түрлерін анықтауға 

арналған практикалық жұмыс 

Шағын топтарда жобамен жұмыс жасау Lego MINDSTORM 

платформасын қолданып 

жобалар бойынша шағын 

топтарда жұмыс жасау 



      2. Білім беру робототехникасының тереңдетілген деңгейі (Arduino) 

                     Модуль 2.1. Arduino платформасымен таныстыру 

С тілінің негізгі құрылымдары Тренинг 

Сандық енгізу-шығаруды  

бағдарламалау, циклдар 

 

Семинар.  

Топпен жұмыс: сандық енгізу-

шығаруды бағдарламалау 

Негізгі модельдерді жинау: гирлянд, 

түймелермен жұмыс 

Практикум 

                      Модуль 2. Аналогты сигналды өңдеу 

Контроллердің аналогтық кірістерін 

қолдану. Датчиктер 

Шолу дәрісі 

Ендік-импульстік модуляциялау  Семинар.  

Топпен жұмыс: ЕИМ-мен 

бағдарламаны шығару 

Негізгі модельдерді құрастыру: 

Фоторезистор, потенциометр, RGB-LED 

–пен  жұмыс  

Негізгі модельдерді құрастыру 

бойынша практикум  

 

                  Модуль 3. Атқарушы механизмдерді басқару 

Сандық шығару. Электромеханикалық 

және қатты денелік релелердің 

қолданылуы  

 

Дәріс -диалог. 

Практикалық жұмыс: жобамен 

жұмыс жасауға бағытталған жоба 

тақырыбын анықтау 

ИЕМ – мен сандық шығару. Серво 

басқару, қозғалтқыштың айналу 

жиілігін реттеу 

Жобаны орындау бойынша 

практикалық жұмыс 

Дыбысты шығару 

 

Жобаны орындау бойынша 

практикалық жұмыс 

                Модуль 4. Ақпаратты көрсететін құрылғылар 

7-сегментті және матрицалық 

жарықдиодты индикаторларды қолдану  

 

Тақырыптық дәріс 

Робототехникада жеті сегментті 

және матрицалық жарықдиодты 

индикаторларды қолдану 

қажеттілігін талдау 

Сұйық кристалды дисплейлерді 

пайдалану 

 

Проблемалық дәріс 

Жобаны орындау бойынша 

практикалық жұмыс  

Негізгі модельдерді жинау: 

Электрондық рулетка 

 

Негізгі модельдерді жинау және 

жобаны орындау бойынша 

практикалық жұмыс 

                         Модуль 5. Қарым-қатынас және байланыс  

I2C шинасы арқылы модульдерді қосу Жобаны орындау бойынша 

практикалық жұмыс  



Инфрақызыл датчикті қосу 

 

Жобаны орындау бойынша 

практикалық жұмыс  

Bluetooth модулі қосылымы 

 

Тестілеу. Жобаны орындау 

бойынша практикалық жұмыс  

                   Модуль 6. 2- деңгей бойынша білімдерін тексеру 

Шағын топтарда шығармашылық 

жобаларды қорғау 

Курс тыңдаушыларымен 

сауалнама. 

Жасаған жобаларын қорғау 

 

 

7. Бағдарламаның  оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі  

           

Курстың оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуіне мыналар кіреді: 

- білім беру және спорттық робототехника бойынша бейне материалдар - бұл 

білім беру және спорттық робототехника сабағын ұйымдастыру мен өткізудің 

ерекшеліктерін ашатын бейнематериалдар жиынтығы: 

LEGO - https://www.youtube.com/c/LEGO/featured 

LEGO Discover - https://www.youtube.com/c/LEGODiscover 

LEGO Education Russia - 

https://www.youtube.com/channel/UCNeAyw7iELxFLRirNh4jeRQ 

EasyTech - https://www.youtube.com/channel/UCZRmfTmR24k4LXQtJrnFAhA 

AmperkaRu - https://www.youtube.com/user/AmperkaRu 

Чип и Дип - https://www.youtube.com/user/ChipiDip 

 

- анықтамалық ақпарат көзі ретіндегі интернет-ресурстар: құрастыру 

сызбалары, бағдарламалық код элементтері, схемалар. Осы интернет-

ресурстарды пайдалану білім беру және спорттық робототехника саласындағы 

қызметті ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге ықпал етеді: 

https://www.lego.com/ru-ru/service/buildinginstructions/ 

https://www.lektorium.tv/robotics 

http://wiki.amperka.ru/ 

http://arduino.ru/Reference 

 

- Таратылатын материалдар, соның ішінде: 

- Курс тыңдаушыларына арналған әдістемелік нұқсаулықтар; 

- Дәріс материалы; 

- Бағдарлама алгориті; 

- Бағдарламалау тілі және интеграцияланған даму ортасы туралы 

анықтамалық ақпарат; 

- Құрастыру сызбалары; 

- Құрастыру процесінде қолданылатын модульдердің сипаттамасы 

- Модельдерді құрастырудың кезең-кезеңімен іске асырылуын көрсететін 

фотографиялық материал. 

https://www.youtube.com/c/LEGO/featured
https://www.youtube.com/channel/UCNeAyw7iELxFLRirNh4jeRQ
https://www.youtube.com/channel/UCZRmfTmR24k4LXQtJrnFAhA
https://www.youtube.com/user/AmperkaRu
https://www.youtube.com/user/ChipiDip
https://www.lego.com/ru-ru/service/buildinginstructions/
https://www.lektorium.tv/robotics
http://wiki.amperka.ru/
http://arduino.ru/Reference


8. Оқыту нәтижелерін бағалау 

 

36  сағат көлеміндегі оқыту нәтижелерін бағалау: 

- ОТЖ тақырыптары бойынша тестілеу, 

- біліктілікті арттыру курстарына қанағаттану туралы тыңдаушылардың 

сауалнамасы.  

72 сағат көлеміндегі оқыту нәтижелерін бағалау: 

-    жобаны қорғау, 

- тақырыптар бойынша тестілеу, 

- біліктілікті арттыру курстарына қанағаттану туралы тыңдаушылардың 

сауалнамасы.  

                                           Жобаны қорғау 

Жобаны аяқтау үшін тыңдаушылар  2-4 адамнан тұратын шағын топтар 

құрып, ұсынылған тізімнен тақырыпты таңдайды.Жобаны іске асыру 

зерттелген материалға негізделеді. Қорғау үшін тыңдаушылар дайындайды: 

– Жобаны құру кезеңдерін көрсететін фотосурет және / немесе видео 

материалмен презентация; 

–   Аяқталған модельдің жұмысын көрсетеді; 

– Жоба идеясын, жобаны әзірлеу кезінде кездесетін қиындықтарды және 

пайдалану перспективаларын сипаттайды. 

бағаланады: 

– Орындалған жұмыс моделінің сапасы; 

– Бағдарлама кодының дұрыстығы мен сапасы; 

– Аяқталған жобаның күрделілік деңгейі. 

 

Тестілеу 

Тестілеу оқу жоспарының барлық модулін қамтыған 20 сұрақтан тұрады. 

 Курстың оқу материалын меңгергені 3 деңгейде анықталады: 

 жоғарғы – 85-100% 

 орташа – 51-84% 

 жеткіліксіз – 0-50%. 

Сауалнама 

 Сауалнама 10 ашық және жабық сұрақты қамтиды. (2-қосымша). 

 

 

9. Курстан кейінгі қолдау 

 

 Курстан кейінгі қолдау келесі қызмет бағыттарын қамтиды (күндізгі 

және қашықтағы форматтарда):  

1. Нәтижелері бойынша курсты дайындау бағдарламасының бөлімдерін 

түзетуге болатын сауалнаманың жауаптарын зерттеу;    



2. Робототехника негіздерінен сабақтарды ұйымдастыру мәселелері бойынша 

мектептер оқушыларымен және колледждердің, қосымша білім беру 

ұйымдарының студенттерімен вебинарлар, онлайн кеңестер өткізу - тоқсанына 

бір рет; 

3.«Курстардан кейін робототехника негіздері бойынша сабақтарды 

ұйымдастыру және өткізу өнімділігінің динамикасы» зум-конференциясы; 

4. Сайыстарға, жарыстарға қатысуға тарту - кесте бойынша; 

5.Техникалық және педагогикалық басылымдардағы мақалалар (жеке, топтық 

жаттықтырушымен бірге) - тоқсанына бір рет; 

6.Робототехника саласындағы студенттермен жұмыс тәжірибесін ашып, 

ұжымдық мақалалар жазу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру; 

7. Курстан кейінгі қолдаудағы оқытушының іс-әрекетіне  мониторинг өткізу. 

 

 

10. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі: 

 

Негізгі әдебиет: 
1. Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» 

2. Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 – 2025 годы 

3. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 2013, 

195 стр. 

4. Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдин С.Г. Уроки Лего-
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Қосымша  1 

Оқу - тақырыптық жоспар 

 

№ тақырыбы Жалпы 

сағат саны 

теориялық практикалық 

1.0 Білім беру робототехникасының бастапқы деңгейі (Lego MINDSTORMS 

EV3) 6 (4/2) 

Модуль 1.1 Қазақстандағы және әлемдегі білім беру робототехникасы  

1.1.1 Робототехниканы 

оқытудың 

мүмкіндіктері мен 

болашағы 

2 2 0 

1.1.2 Білім беру 

робототехникасының 

заманауи құралдары  

2 1 1 

1.1.3 Жобалау негіздері  2 1 1 

Модуль 1.2. «Робототехникалық құрылғыларды басқару негіздері»  -                    

6 (2/4) 

1.2.1 Кіріктірілген EV3 

контроллері 

MINDSTORMS 

бағдарламалық 

жасақтамасы  

2 1 1 

1.2.2 Кері байланыспен 

басқару  

2 1 1 

1.2.3 Роботтың контраст 

сызығы бойынша 

жұмысы  

2 0 2 

Модуль 1.3 Автоматтандырылған басқару теориясының элементтері –  

6 (2/4) 

1.3.1 Релелік  және 

пропорционалдық 

реттеушілер  

2 1 1 

1.3.2 Автоматтандырылған 

басқарудың 

практикалық 

тапсырмалары  

2 1 1 

1.3.3 Параллель 

тапсырмаларды 

2 0 2 



орындау  

Модуль 1.4 Практикалық робототехниканың күрделі мәселелерін шешу -                     

6 (2/4) 

1.4.1 Пропорционалды-

дифференциалды 

реттеуші  

3 1 2 

1.4.2 Қабырға бойымен 

қозғалу. Лабиринттен 

шығу жолын іздеу  

3 1 2 

Модуль 1.5. Қарым-қатынас және байланыс   - 6 (2/4) 

1.5.1 Bluetoothбен жұмыс  2 1 1 

1.5.2 Хабарламаны кодтау  2 1 1 

1.5.3 Роботтарды қашықтан 

басқару. Роботтар 

футболы  

2 0 2 

Модуль 1.6. 1- деңгей бойынша білімдерін тексеру - 6 (0/6) 

1.6.1 Оқушылардың өзіндік 

жұмыстарын 

ұйымдастыру  

3 0 3 

1.6.2 Шағын топтарда 

жобамен жұмыс жасау 

3 0 3 

Бастапқы деңгей бойынша 

барлығы 

36 12 24 

2. Білім беру робототехникасының тереңдетілген деңгейі (Arduino).  

Модуль 2.1. Arduino платформасымен таныстыру  - 6 (2/4) 

2.1.1 С тілінің негізгі 

құрылымдары 

2 1 1 

2.1.2 Сандық енгізу-

шығаруды 

бағдарламалау, 

циклдар 

 

2 1 1 

2.1.3 Негізгі модельдерді 

жинау: гирлянд, 

түймелермен жұмыс  

2 0 2 

                                 Модуль 2.2.Аналогты сигналды өңдеу - (6 2/4) 

           

Модуль 2.2. «Обработка аналоговых сигналов» - 6 (2/4) 
2.2.1 Контроллердің 

аналогтық кірістерін 

қолдану. Датчиктер  

2 1 1 

2.2.2 Ендік-импульстік 

модуляциялау  

2 1 1 

2.2.3 Негізгі модельдерді 2 0 2 



құрастыру: 

Фоторезистор, 

потенциометр, RGB-

LED –пен  жұмыс  

Модуль 3 Атқарушы механизмдерді басқару– 6 (2/4) 

2.3.1 Сандық шығару. 

Электромеханикалық 

және қатты денелік 

релелердің 

қолданылуы  

 

2 1 1 

2.3.2 ИЕМ – мен сандық 

шығару. Серво 

басқару, 

қозғалтқыштың 

айналу жиілігін реттеу  

2 1 1 

2.3.3 Дыбысты шығару 

 

2 0 2 

Модуль 4. Ақпаратты көрсететін құрылғылар  - 6 (2/4) 

 

2.4.1 7-сегментті және 

матрицалық 

жарықдиодты 

индикаторларды 

қолдану  

 

2 1 1 

2.4.2 Сұйық кристалды 

дисплейлерді 

пайдалану 

 

2 1 1 

2.4.3 Негізгі модельдерді 

жинау: Электрондық 

рулетка 

 

2 0 2 

Модуль 5. Қарым-қатынас және байланыс-  6 (2/4) 

2.5.1 I2C шинасы арқылы 

модульдерді қосу  

2 1 1 

2.5.2 Инфрақызыл датчикті 

қосу 

 

2 1 1 

2.5.3 Bluetooth модулі 

қосылымы 

 

2 0 2 



Модуль 6. 2- деңгей бойынша білімдерін тексеру  -  6 (0/6) 

2.6.1 Шағын топтарда 

шығармашылық 

жобаларды қорғау  

6 0 6 

Тереңдетілген  деңгей 

бойынша барлығы 

36 10 26 

Курс бағдарламасы 

бойынша барлығы 

72 22 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша 2 

Сауалнама  
1. «Робототехника негіздерін оқытуда педагогтердің кәсіби 

құзіреттіліктерін қалыптастыру» педагогтердің біліктілігін арттыру 

курсын сипаттайиын 3 сын есім жазыңыз 

______________________; 

______________________; 

______________________. 

2. Курсқа келгендегі менің күткенім: 

толық орындалды 

жартылай орндалды 

орындалмады 

3. Курс Бағдарламасына қандай өзгерістер еншізуді ұсынасыз? 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

4. Курста оқу барысында қандай ерекше қателіктер туындады: 

- _____________________ 

- _____________________ 

- жауап беруге қиналамын  

 

5. Курста оқу барысында  практикалық әрекеттерді жүзеге асыруда қандай 

бағытты нақты көрсету керек? 

 

____________________________________________________________________ 

6. Курстан кейін қандай белгі  немесе көпнүкте қойғыңыз келеді? 

Таңдауыңызды бір сөйлеммен дәлелдеңіз. 

нүкте 

сұрақ белгісі 

леп белгісі 

көпнүкте 

 

 

7. Сіз ең алдымен курстың қандай бағыттарын тәжірибеге енгізесіз? 

Неліктен? 

 

8. Курстан кейінгі кезеңде қандай көмек алғыңыз келеді? 

_______________________________________________________________

__________________ 

 

9. Сізге курстан кейінгі кезеңде тәлімгер керек пе? 

_______________________________________________________________ 

 



10.  Сіздің ойыңызша, робототехника негіздері бойынша сабақтар өткізу 

тиімділігін арттыру үшін қандай тақырыптарды қамту керек? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа курсов повышения квалификации 

«Формирование профессиональной компетентности педагогов в области 

преподавания основ робототехники» 

 

1. Общие положения 

Образовательная программа курсов повышения квалификации педагогов 

«Формирование профессиональной компетентности педагогов в области 

преподавания основ робототехники» (далее программа) предназначена для 

учителей общеобразовательных школ и преподавателей колледжей (объемом 72 

часа). Программа ориентирована на развитие у преподавателей навыков 

организации деятельности учащихся и студентов при обучении их основам 

робототехники, инженерного дизайна и технологии, на формирование у 

преподавателей навыков организации деятельности обучающихся по 

конструированию, моделированию и программированию роботов, решению 

различных задач с применением устройств Lego (Лего) и Arduino (Ардуино), 

определению направлений робототехники в ракурсе которых будет строиться 

развитие навыков обучающихся.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что происходящие 

изменения в отечественной системе образования и экономике страны 

повышают необходимость организации квалифицированной подготовки 

преподавателей деятельности, направленной на формирование гибких умений у 

обучающихся в области основ робототехники, требуемых для освоения новых 

сфер деятельности человека и автоматизации современного производства. 

Быстрый процесс в области создания и использования роботов в 

последнее время определили необходимость интеграции научных знаний ряда 

технических и информационных дисциплин в едином научно-техническом 

направлении (программирования, механики, мехатроники, электротехники, 

электроники и автоматического управления) – робототехнике. 

 Изучение данных в разрезе области о степени вовлечения обучающихся в 

активную деятельность по направлениям робототехники, выявили проблему 

отсутствия качественно подготовленных педагогических кадров в учебных 

заведениях к обучению подростков основам робототехники.  

Данная программа позволит ответить на вопрос «как эффективно 

организовать деятельность обучающихся по робототехнике» и будет 

способствовать формированию у слушателей курсов следующих компетенций: 

- профессиональная, 

- коммуникативная, 

- информационно-аналитическая,  

- проектировочная. 

Практическая значимость курса повышения квалификации педагогов 

заключается в применении профессионально-педагогических знаний и умений 

в практике. 



Продолжительность обучения – 72 часа. Данная программа рассчитана 

на слушателей с различными начальными знаниями и навыками по 

робототехнике. Программа содержит в себе два уровня подготовки и дает 

возможность организации курсов повышения квалификации объемом 72, либо 

36 часов. Количество часов и необходимые модули определяются исходя из 

потребностей слушателей курсов. 

Форма проведения — очная, очно-дистанционная, дистанционная. 

 

 

2. Глоссарий 
 

Алгоритм набор, инструкций описывающих порядок действий 

исполнителя для достижения результата решения задачи за 

конечное число действий. 

Робототехника прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и являющаяся 

важнейшей технической основой развития производства. 

Мехатроника это область науки и техники, посвященная созданию и 

эксплуатации машин и систем с компьютерным 

управлением движением, которая базируется на знаниях в 

области механики, электроники и микропроцессорной 

техники, информатики и компьютерного управления 

движением машин и агрегатов. 

Образовательная 

робототехника 

цикл мероприятий в средней школе или образовательных 

учреждениях дополнительного образования, в котором 

программирование и конструирование объединяясь, 

позволяют формировать навыки технического творчества, 

мотивируют школьников на изучение точных наук и 

обеспечивают их раннюю профессиональную ориентацию. 

Робот автоматическое устройство, предназначенное для 

осуществления различного рода механических операций, 

которое действует по заранее заложенной программе. 

Интегрированная 

среда разработки 

(англ. Integrated development environment — IDE) комплекс 

программных средств, используемый программистами для 

разработки программного обеспечения (ПО). 

Программное 

обеспечение 

компьютерные программы, процедуры и, возможно, 

соответствующая документация и данные, относящиеся к 

функционированию компьютерной системы 

Lego Mindstorms 

EV3 

конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных 

блоков) для создания программируемого робота. Наборы 

LEGO Mindstorms комплектуются набором стандартных 

деталей LEGO (балки, оси, колеса, шестерни, 

сервомоторы) и набором, состоящим из сенсоров, 



двигателей и программируемого блока. Наборы делятся на 

базовый и ресурсный. 

Arduino аппаратно-программные средства для построения и 

прототипирования простых систем, моделей и 

экспериментов в области электроники, автоматики, 

автоматизации процессов и робототехники. 

Bluetooth открытый стандарт беспроводной связи с низким 

энергопотреблением, обеспечивающий передачу данных и 

звука между совместимыми устройствами. 

 

 

3. Тематика Программы 

  Тематика Программы включает следующие темы: 

1.0 Начальный уровень образовательной робототехники (Lego 

MINDSTORMS EV3) 

Модуль 1.1 

Образовательная 

робототехника в 

Казахстане и мире 

1.1.1 Возможности и перспективы преподавания 

робототехники. 

1.1.2 Современный инструментарий 

образовательной робототехники 

1.1.3 Основы конструирования 

Модуль 1.2. Основы 

управления 

робототехническими 

устройствами 

1.2.1 Встроенная оболочка контроллера EV3 

программное обеспечение MINDSTORMS. 

1.2.2 Управление с обратной связью. 

1.2.3 Работа робота по контрастной линии 

Модуль 1.3. 

Элементы теории 

автоматического 

управления 

1.3.1 Релейный и пропорциональный регуляторы. 

1.3.2 Практические задачи автоматического 

управления 

1.3.3 Выполнение параллельных задач 

Модуль 1.4. Решение 

сложных задач 

практической 

робототехники 

1.4.1 Пропорционально-дифференциальный 

регулятор 

1.4.2 Движение вдоль стенки. Поиск выхода из 

лабиринта 

Модуль 1.5. 

Коммуникации и 

связь 

1.5.1 Работа с Bluetooth 

1.5.2 Кодирование сообщений 

1.5.3 Удаленное управление роботами. Футбол 

роботов 

Модуль 1.6. 

Проверка знаний по 

1 уровню 

1.6.1 Организация самостоятельной работы 

учащегося 

1.6.2 Работа над проектами в малых группах 

2. Продвинутый уровень образовательной робототехники (Arduino) 

Модуль 2.1. 

Знакомство с 

2.1.1 Базовые конструкции языка С 

2.1.2 Программирование цифрового ввода/вывода, 



платформой Arduino циклы 

2.1.3 Сборка базовых моделей: гирлянда, работа с 

кнопками 

Модуль 2.2. 

Обработка 

аналоговых 

сигналов 

2.2.1 Использование аналоговых входов 

контроллера. Датчики 

2.2.2 Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) 

2.2.3 Сборка базовых моделей: Фоторезистор, 

потенциометр, работа с RGB-светодиодом 

Модуль 3. 

Управление 

исполнительными 

механизмами 

2.3.1 Цифровой вывод. Применение 

электромеханических и твердотельных реле 

2.3.2 Цифровой вывод с ШИМ. Управление 

сервоприводом, регулировка оборотов двигателя 

2.3.3 Вывод звука 

Модуль 4. 

Устройства 

отображения 

информации 

2.4.1 Использование семисегментных и матричных 

светодиодных индикаторов 

2.4.2 Использование жидкокристаллических 

дисплеев 

2.4.3 Сборка базовых моделей: Электронная 

рулетка 

Модуль 5. 

Коммуникации и 

связь 

2.5.1 Соединение модулей по шине I2C 

2.5.2 Подключение инфракрасного датчика 

2.5.3 Подключение модуля Bluetooth 

Модуль 6. Проверка 

знаний по разделу 2 

2.6.1 Защита творческих проектов в малых группах 

 

 

4. Цель, задачи и ожидаемые результаты Программы 

 Цель:  
Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

организации подготовки обучающихся в сфере основ робототехники. 

Задачи: 
- Расширить диапазон знаний и умений педагогов по основам 

робототехники; 

- Развивать умения и навыки слушателей по разработке алгоритмов и 

конструкций роботов; 

- Познакомить с основами электротехники и схемотехники; 

- Обучить прикладному программированию; 

- Способствовать освоению особенностей построения занятий по основам 

робототехники с обучающимися. 

Ожидаемый результат: 
Слушатели курсов повышения квалификации по предлагаемой 

программе: 



1) знают  

- среду программирования Lego Mindstorms EV3 (Лего Майндсторм EВ3) и 

Arduino (Ардуино); 

- принципы работы блоков и датчиков; 

- основы схемотехники; 

- основы языка программирования С в необходимом объеме. 

2) умеют: 

- использовать на практике датчики модулей EV3 (ЕВ3) и Arduino 

(Ардуино); 

- выбирать структуру аппаратных и программных для решения 

профессиональных задач; 

- читать принципиальные схемы; 

- грамотно проектировать решение поставленной задачи; 

- реализовать алгоритм на языке программирования С. 

3) владеют: 

- навыками моделирования и программирования роботов, необходимых 

для производственных работ. 

4) демонстрируют: 

- будущие профессиональные проекты на микроконтроллере Arduino 

(Ардуино) для решения образовательных задач. 

 

 

5. Структура и содержание Программы 
Содержание программы включает 12 модулей, разбитых на 2 уровня 

(начальный и продвинутый), из них – 6 модулей относятся к начальному 

уровню и 6 модулей к продвинутому уровню.   

1.0 Начальный уровень образовательной робототехники (Lego 

MINDSTORMS EV3) 

Модуль 1. Образовательная робототехника в Казахстане и мире. (4 ч. 

теории, 2 ч. практики) 
Возможности и перспективы преподавания робототехники. 

Современный инструментарий образовательной робототехники  

Основы конструирования. 

Модуль 2 «Основы управления робототехническими устройствами» (2 ч. 

теории, 4 ч. практики) 
Встроенная оболочка контроллера EV3 программное обеспечение 

MINDSTORMS. 

Управление с обратной связью. 

Работа робота по контрастной линии  

Модуль 3 «Элементы теории автоматического управления» (2 ч. теории, 4 

ч. практики) 
Релейный и пропорциональный регуляторы. 

Практические задачи автоматического управления. 



Выполнение параллельных задач. 

Модуль 4 «Решение сложных задач практической робототехники» (2 ч. 

теории, 4 ч. практики) 
Пропорционально-дифференциальный регулятор.  

Движение вдоль стенки. Поиск выхода из лабиринта.  

Модуль 5 «Коммуникации и связь» (2 ч. теории, 4 ч. практики) 
Работа с Bluetooth.  

Кодирование сообщений.  

Удаленное управление роботами. Футбол роботов. 

Модуль 6 «Проверка знаний по 1 уровню» (0 ч. теории, 6 ч. практики) 
Организация самостоятельной работы учащегося. 

Работа над проектами в малых группах. 

2. Продвинутый уровень образовательной робототехники (Arduino) 

Модуль 2.1. «Знакомство с платформой Arduino» (2 ч. теории, 4 ч. 

практики) 
Цифровой вывод. Применение электромеханических и твердотельных 

реле 

Цифровой вывод с ШИМ. Управление сервоприводом, регулировка 

оборотов двигателя          

Вывод звука 

Модуль 2.2. «Обработка аналоговых сигналов» (2 ч. теории, 4 ч. практики) 
Использование аналоговых входов контроллера. Датчики 

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) 

Сборка базовых моделей: Фоторезистор, потенциометр, работа с RGB-

светодиодом 

Модуль 3. «Управление исполнительными механизмами» (2 ч. теории, 4 ч. 

практики) 
Цифровой вывод. Применение электромеханических и твердотельных 

реле  

Цифровой вывод с ШИМ. Управление сервоприводом, регулировка 

оборотов двигателя 

Вывод звука  

Модуль 4. «Устройства отображения информации» 2 ч. теории, 4 ч. 

практики) 
Использование семисегментных и матричных светодиодных индикаторов 

Использование жидкокристаллических дисплеев  

Сборка базовых моделей: Электронная рулетка 

Модуль 5. «Коммуникации и связь» (2 ч. теории, 4 ч. практики) 
Соединение модулей по шине I2C. 

Подключение инфракрасного датчика  

Подключение модуля Bluetooth. 

Модуль 6. «Проверка знаний по разделу 2» (0 ч. теории, 6 ч. 

практики) 



Защита творческих проектов в малых группах 

 

 

6. Организация учебного процесса 
Продолжительность двухнедельных курсов составляет 72 часа, 

однонедельных – 36 часов. Первые шесть модулей в объеме 36 часов 

предназначены для начинающих слушателей курсов, не имеющих опыта 

проведения занятий или преподавания робототехники. Также этот раздел 

рассчитан на педагогов, которые будут проводить занятия только с 

использованием платформы Lego MINDSTORM. Второй продвинутый уровень, 

36 часов, рассчитан на более опытных слушателей, окончивших обучение по 

первому разделу, либо уже имеющих опыт преподавания робототехники на 

Lego и желающих повысить свою квалификацию. Таким образом, из 

предложенных 72 часов каждый слушатель может пройти как оба раздела 

(предпочтительно), так и выбрать 1 раздел необходимого ему уровня – 36 

часов. 

 Образовательный процесс организуется в соответствии с учебно-

тематическим планом (далее УТП). Курсы повышения квалификации 

организуются в формате:  

 очного обучения;  

 очно-дистанционного обучения; 

 дистанционного обучения. 

Учебный процесс организуется согласно данной Программе, УТП. 

 При организации образовательного процесса в целях контроля и 

качества оценки знаний слушателей проводятся: защита проектной работы и 

итоговое тестирование. 

 Организация деятельности слушателей курсов включает различные 

формы взаимодействия: 

 

Тема занятия Формы и методы 

Очного/очно-дистанционного/ 

дистанционного обучения 

1.0 Начальный уровень образовательной робототехники (Lego 

MINDSTORMS EV3) 

Модуль 1.1 Образовательная робототехника в Казахстане и мире 

Возможности и перспективы 

преподавания робототехники 

Обзорная лекция  

Современный инструментарий 

образовательной робототехники 

Семинар  

Основы конструирования. Практикум 

Модуль 1.2. Основы управления робототехническими устройствами 

Встроенная оболочка контроллера EV3 Информационная лекция  



программное обеспечение 

MINDSTORMS 

Управление с обратной связью Мозговой штурм 

«Использование управления с 

обратной связью в 

робототехнике» 

Практическая работа 

Работа робота по контрастной линии Практикум 

Модуль 1.3. Элементы теории автоматического управления 

Релейный и пропорциональный 

регуляторы 

Тематическая лекция 

Практические задачи автоматического 

управления 

Практический семинар 

Выполнение параллельных задач Семинар «Панорама идей» 

Решение сложных задач практической робототехники 

Пропорционально-дифференциальный 

регулятор 

Обзорная лекция.  

 

Движение вдоль стенки. Поиск выхода 

из лабиринта 

Калейдоскоп практических 

находок. 

Модуль 1.5. Коммуникации и связь 

Работа с Bluetooth  Информационная лекция 

Кодирование сообщений Семинар - тренинг 

 

Удаленное управление роботами. 

Футбол роботов 

Практическая работа  

Модуль 1.6. Проверка знаний по 1 уровню 

Организация самостоятельной работы 

учащегося 

Практическая работа по 

определению видов 

самостоятельной работы на 

разных этапах овладения 

обучающимися спецификой 

робототехники.  

 

Работа над проектами в малых группах Работа в малых группах над 

проектами с использованием 

платформы Lego MINDSTORM 

2.0 Продвинутый уровень образовательной робототехники (Arduino) 

Модуль 2.1. Знакомство с платформой Arduino 

Базовые конструкции языка С Тренинг 



Программирование цифрового 

ввода/вывода, циклы 

Семинар.  

Работа в группах: 

Программирование цифрового 

ввода/вывода 

Сборка базовых моделей: гирлянда, 

работа с кнопками 

Практикум 

Модуль 2.2. Обработка аналоговых сигналов 

Использование аналоговых входов 

контроллера. Датчики 

Обзорная лекция 

Широтно-импульсная модуляция 

(ШИМ) 

Семинар.  

Работа в группах: 

Программирование выводов с 

ШИМ 

Сборка базовых моделей: 

Фоторезистор, потенциометр, работа с 

RGB-светодиодом 

Практикум по сборке базовых 

моделей 

 

Модуль 3. Управление исполнительными механизмами 

Цифровой вывод. Применение 

электромеханических и твердотельных 

реле 

Лекция-диалог. 

Практическая работа: 

Определение тематики проекта, 

направлений работы над 

проектом 

Цифровой вывод с ШИМ. Управление 

сервоприводом, регулировка оборотов 

двигателя 

Практическая работа по 

выполнению проекта 

Вывод звука Практическая работа по 

выполнению проекта 

 

Модуль 4. Устройства отображения информации 

Использование семисегментных и 

матричных светодиодных индикаторов. 

Тематическая лекция 

Анализ потребности 

использования семисегментных и 

матричных светодиодных 

индикаторов в робототехнике. 

Использование жидкокристаллических 

дисплеев 

Проблемная лекция 

Практическая работа по 

выполнению проекта 

 

Сборка базовых моделей: Электронная 

рулетка 

Практическая работа по сборке 

базовых моделей и выполнению 

проекта 

Модуль 5. Коммуникации и связь 



Соединение модулей по шине I2C. Практическая работа по 

выполнению проекта 

 

Подключение инфракрасного датчика. Практическая работа по 

выполнению проекта 

 

Подключение модуля Bluetooth. Тестирование. 

Практическая работа по 

выполнению проекта 

 

Модуль 6. Проверка знаний по разделу 2 

Защита творческих проектов в малых 

группах 

Анкетирование слушателей 

курсов. 

Защита выполненного проекта 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение Программы      
Учебно-методическое обеспечение курса включает: 

- видеоматериалы по образовательной и спортивной робототехнике 

представляют собой комплекс видеофильмов, раскрывающих особенности 

организации и проведения занятий по образовательной и спортивной 

робототехнике: 

LEGO - https://www.youtube.com/c/LEGO/featured 

LEGO Discover - https://www.youtube.com/c/LEGODiscover 

LEGO Education Russia - 

https://www.youtube.com/channel/UCNeAyw7iELxFLRirNh4jeRQ 

EasyTech - https://www.youtube.com/channel/UCZRmfTmR24k4LXQtJrnFAhA 

AmperkaRu - https://www.youtube.com/user/AmperkaRu 

Чип и Дип - https://www.youtube.com/user/ChipiDip 

 

- интернет-ресурсы как источник справочной информации: схемы сборки, 

элементы программного кода, принципиальные электрические схемы. 

Использование данных Интернет-ресурсов способствует расширению 

возможностей организации деятельности по образовательной и спортивной 

робототехнике: 

https://www.lego.com/ru-ru/service/buildinginstructions/ 

https://www.lektorium.tv/robotics 

http://wiki.amperka.ru/ 

http://arduino.ru/Reference 

 

- Раздаточные материалы, включающие в себя: 

- Методические рекомендации для слушателей курса; 

- Лекционный материал; 

https://www.youtube.com/c/LEGO/featured
https://www.youtube.com/channel/UCNeAyw7iELxFLRirNh4jeRQ
https://www.youtube.com/channel/UCZRmfTmR24k4LXQtJrnFAhA
https://www.youtube.com/user/AmperkaRu
https://www.lego.com/ru-ru/service/buildinginstructions/
https://www.lektorium.tv/robotics
http://wiki.amperka.ru/
http://arduino.ru/Reference


- Алгоритмы программ; 

- Справочная информация по языку программирования и 

интегрированной среде разработки; 

- Схемы сборки; 

- Описание модулей, используемых  в процессе сборки 

- Фотоматериал, раскрывающий пошаговое выполнение сборки 

моделей.  

 

 

8. Оценивание результатов обучения 
Оценивание результатов обучения при объеме 36 часов: 

- тестирование по темам тематического УТП, 

- анкетирование слушателей по удовлетворенности курсами повышения 

квалификации.  

Оценивание результатов обучения при объеме 72 часов: 

- Защита проекта, 

- тестирование по темам курсов, 

- анкетирование слушателей по удовлетворенности курсами повышения 

квалификации. 

Защита проекта  

Для выполнения проекта слушатели образуют мини-группы по 2-4 

человека и выбирают тему из списка предложенных.  

Выполнение проекта строится на изученном материале. Для защиты слушатели 

готовят: 

– Презентацию с фото и/или видеоматериалом, отражающие этапы создания 

действующего проекта; 

– Демонстрируют работу выполненной модели; 

– Описывают идею проекта, возникшие в процессе разработки проекта 

сложности и перспективы использования. 

Оцениваются: 

– Качество выполненной действующей модели; 

– Правильность и качество программного кода; 

– Уровень сложности выполненного проекта. 

Тестирование 

Тестирование включает 20 вопросов по всем модулям учебного плана. 

 Определяется 3 уровня овладения учебным материалом курсов: 

 высокий – 85-100% 

 средний – 51-84% 

 недостаточный – 0-50%. 

Анкетирование 
 Анкета включает 10 вопросов открытого и закрытого типа. (приложение 

2). 

 



9. Посткурсовое сопровождение 
 Посткурсовое сопровождение включает следующие направления 

деятельности (в очном и дистанционном форматах): 

1. Изучение ответов анкетирования, по результатам которого возможно 

осуществление корректировки разделов программы курсовой подготовки; 

2. Проведение вебинаров, онлайн-консультаций по проблемам организации 

занятий по основам робототехники с обучающимися школ и колледжей, 

организаций дополнительного образования - 1 раз в квартал; 

3. Zoom-конференция «Динамика продуктивности организации и проведения 

занятий по основам робототехники после курсов»; 

4. Привлечение к участию в конкурсах, соревнованиях – по графику 

проведения; 

5. Публикации (индивидуальные, групповые, совместно с тренером) в 

технических и педагогических изданиях – 1 раз в квартал; 

6. Организация деятельности по написанию коллективных публикаций, 

раскрывающих опыт работы с обучающимися в области робототехники; 

7. Проведение мониторинга посткурсового сопровождения деятельности 

педагога. 



10. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 
1. Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» 

2. Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 – 2025 годы 

3. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 2013, 

195 стр. 

4. Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдин С.Г. Уроки Лего-

конструирования в школе М. : Бином. 2013г. 120стр. 

5. Mario Ferrari, Giulio Ferrari, Stephen Cavers LEGO Mindstorms: Последние 

модели. 2002г. 176стр. 

6. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. 2010г. 195стр  

7.  «Новые информационные технологии для образования». Институт 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Издательство 

« Москва». 2000 г. 

8. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем. - Воронеж: изд-во 

Воронежского университета, 1977 г. 

9. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.  

10. Комплект методических материалов «Перворобот». Институт новых 

технологий. 

11. Материалы авторской мастерской Л.П. Босовой[Электронный ресурс]. - 

http://metodist.lbz.ru/avt_masterskaya_BosovaLL.html 

12. Перфильева Л.П. и др.Образовательная робототехника во внеурочной 

учебной деятельности.- Издательский центр «Взгляд», 2011 

13. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе.– М., 2009 

14. Тришина С. В. Информационная компетентность как педагогическая 

категория [Электронный ресурс]. ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «ЭЙДОС» –

www.eidos.ru . 

15. Хуторской А.В. Современная дидактика. – М., 2001 

16. Чехлова А. В., Якушкин П. А.«Конструкторы LEGODAKTA в курсе 

информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 

2001 г. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 

2010, 195 стр. 

2. Василенко, Н.В. Никитан, КД. Пономарёв, В.П. Смолин, А.Ю. Основы 

робототехники.- Томск МГП "РАСКО", 1993. 470с.  

3. Гейтс У. Механическое будущее // В мире науки. Информационные 

технологии. 2007, № 5.  



4. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с.,илл. 

5. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 классов. 

М: БИНОМ. Лаборатория знаний. — 2012. — 250 с 

6. Юревич, Е. И. Основы робототехники — 2-е изд., перераб. и доп. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 416 с. 

7. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами конструктора LEGO). 

— М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001. 

8. Соревновательная робототехника: приемы программирования в среде 

EV3, учебно- практическое пособие. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://lego.rkc-74.ru/ 

2. http://www.lego.com/education/ 

3. http://www.wroboto.org/ 

4. http://arduino.ru 

5. http://www.roboclub.ru/ 

6. http://robosport.ru/ 

7. http://www.prorobot.ru/ 

8. http://www.asahi-net.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические Практические 

1.0 Начальный уровень образовательной робототехники (Lego 

MINDSTORMS EV3) 

Модуль 1.1 «Образовательная робототехника в Казахстане и мире» - 6 (4/2)  

1.1.1 Возможности и 

перспективы 

преподавания 

робототехники. 

2 2 0 

1.1.2 Современный 

инструментарий 

образовательной 

робототехники 

2 1 1 

1.1.3 Основы 

конструирования 

2 1 1 

Модуль 1.2. Основы управления робототехническими устройствами -                    

6 (2/4) 

1.2.1 Встроенная оболочка 

контроллера EV3 

программное 

обеспечение 

MINDSTORMS. 

2 1 1 

1.2.2 Управление с 

обратной связью. 

2 1 1 

1.2.3 Работа робота по 

контрастной линии 

2 0 2 

Модуль 1.3. Элементы теории автоматического управления- 6 (2/4) 

1.3.1 Релейный и 

пропорциональный 

регуляторы. 

2 1 1 

1.3.2 Практические задачи 

автоматического 

управления 

2 1 1 

1.3.3 Выполнение 

параллельных задач 

2 0 2 



Модуль 1.4. «Решение сложных задач практической робототехники» -                     

6 (2/4) 

1.4.1 Пропорционально-

дифференциальный 

регулятор 

3 1 2 

1.4.2 Движение вдоль 

стенки. Поиск выхода 

из лабиринта 

3 1 2 

Модуль 1.5. «Коммуникации и связь» - 6 (2/4) 

1.5.1 Работа с Bluetooth 2 1 1 

1.5.2 Кодирование 

сообщений 

2 1 1 

1.5.3 Удаленное управление 

роботами. Футбол 

роботов 

2 0 2 

Модуль 1.6. «Проверка знаний по 1 уровню» - 6 (0/6) 

1.6.1 Организация 

самостоятельной 

работы учащегося 

3 0 3 

1.6.2 Работа над проектами 

в малых группах 

3 0 3 

Итого по начальному 

уровню 

36 12 24 

2. Продвинутый уровень образовательной робототехники (Arduino) 

Модуль 2.1. «Знакомство с платформой Arduino» - 6 (2/4) 

2.1.1 Базовые конструкции 

языка С 

2 1 1 

2.1.2 Программирование 

цифрового 

ввода/вывода, циклы 

2 1 1 

2.1.3 Сборка базовых 

моделей: гирлянда, 

работа с кнопками 

2 0 2 

Модуль 2.2. «Обработка аналоговых сигналов» - 6 (2/4) 

2.2.1 Использование 

аналоговых входов 

контроллера. Датчики 

2 1 1 

2.2.2 Широтно-импульсная 

модуляция (ШИМ) 

2 1 1 

2.2.3 Сборка базовых 

моделей: 

Фоторезистор, 

2 0 2 



потенциометр, работа 

с RGB-светодиодом 

Модуль 3. «Управление исполнительными механизмами» – 6 (2/4) 

2.3.1 Цифровой вывод. 

Применение 

электромеханических 

и твердотельных реле 

2 1 1 

2.3.2 Цифровой вывод с 

ШИМ. Управление 

сервоприводом, 

регулировка оборотов 

двигателя 

2 1 1 

2.3.3 Вывод звука 2 0 2 

Модуль 4. «Устройства отображения информации» - 6 (2/4) 

 

2.4.1 Использование 

семисегментных и 

матричных 

светодиодных 

индикаторов 

2 1 1 

2.4.2 Использование 

жидкокристаллически

х дисплеев 

2 1 1 

2.4.3 Сборка базовых 

моделей: Электронная 

рулетка 

2 0 2 

Модуль 5. «Коммуникации и связь» - 6 (2/4) 

2.5.1 Соединение модулей 

по шине I2C 

2 1 1 

2.5.2 Подключение 

инфракрасного 

датчика 

2 1 1 

2.5.3 Подключение модуля 

Bluetooth 

2 0 2 

Модуль 6. Проверка знаний по разделу 2 -  6 (0/6) 

2.6.1 Защита творческих 

проектов в малых 

группах 

6 0 6 

Итого по продвинутому 

уровню 

36 10 26 

Итого по программе  

курсов 

72 22 50 



Приложение 2 

Анкета 
1. Напишите 3 имени прилагательных, характеризующих курсы повышения 

квалификации «Формирование профессиональной компетентности 

педагогов в области преподавания основ робототехники»: 

______________________; 

______________________; 

______________________. 

2. Мои ожидания при посещении курсов: 

оправдались полностью 

частично оправдались 

не оправдались 

3. Какие изменения Вы предлагаете внести в Программу курса? 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

4. Что у Вас вызвало особую сложность в процессе курсовой подготовки: 

- _____________________ 

- _____________________ 

- затрудняюсь ответить 

 

5. Какое направление следует конкретизировать при проведении 

практической деятельности в ходе курсовой подготовки? 

____________________________________________________________________ 

6. Какой знак или многоточие Вы хотите поставить после курсов? 

Обоснуйте одним предложением свой выбор. 

точку 

вопросительный 

восклицательный 

многоточие 

 

7. Какие направления курсовой подготовки Вы в первую очередь внедрите в 

практическую деятельность? Почему? 

 

8. Какую помощь Вы хотели бы получить в посткурсовой период? 

 

_______________________________________________________________

__________________ 

 

9. Нуждаетесь ли вы в наставнике в процессе посткурсового периода? 

 

_______________________________________________________________ 

 



10.  Какие темы, на Ваш взгляд, еще необходимо раскрыть для повышения 

эффективности проведения занятий по основам робототехники? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


