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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Технічна творчість, як одна з найбільш цікавих форм дозвілля школярів, 

сприяє розкриттю і розвитку творчих здібностей, ініціативи, самостійності та 

самовизначенню у житті, підвищенню якості трудової підготовки і професійної 

орієнтації вихованців, вмінню орієнтуватись в світі техніки, як невід’ємної 

складової частини освіченості кожної сучасної людини. 

Arduino — апаратна обчислювальна платформа для аматорського 

конструювання, основними компонентами якої є плата мікроконтролера з 

елементами вводу/виводу та середовище розробки Processing/Wiring на мові 

програмування, що є спрощеною підмножиною C/C++. Arduino може 

використовуватися як для створення автономних інтерактивних об'єктів, так і 

підключатися до програмного забезпечення, яке виконується на комп'ютері 

(наприклад: Processing, AdobeFlash, Max/MSP, PureData, SuperCollider).  

Навчальна програма є інтегрованою, оскільки містить три напрямки 

підготовки, що об’єднані однією кінцевою метоюі реалізується у гуртках, 

студіях, творчих об’єднаннях, клубах закладів позашкільної 

освітидослідницько-експериментального напрямута спрямована на вихованців 

віком 11-15 років. 

Метою програми є здобуття знань, вмінь та навичок, а також всебічний 

розвиток особистості у процесі ознайомлення з основами радіоелектронного 

конструювання, схемотехніки, програмування діючих моделей як готових 

пристроїв так і окремих модулів, пошуково-конструкторська діяльність із 

використанням 3D-графіки та моделювання.  

Основні завдання полягають у формуванні: 

пізнавальної компетентності, яка спрямована на оволодіння поняттями 

та знаннями з радіоелектронного конструювання, схемотехніки,основ 

програмування мікроконтроллерів та основ 3D-моделювання; поглиблення 

знань з навчальних предметів технічного спрямування: фізика, трудове 

навчання, креслення, інформатика. 

практичної компетентності, яка передбачає формування техніко-

технологічнихумінь і навичок радіоелектронного та модульного 

конструювання, експлуатації електро-радіотехнічних приладів та пристроїв, 

3D-моделювання, технологічних процесів, використання програмного 

забезпечення для програмування мікроконтролерівArduino та розробки проєктів 

з використанням 3D-графіки; 

творчої компетентності, яка орієнтована на набуття досвіду власної 

творчої діяльності дослідно-експериментального спрямування, розв’язання 

інженерних завдань, здатності проявляти творчу пошукову ініціативу; 

формування вмінь самостійного виготовлення технічних об’єктів; розвиток 

творчих здібностей, системного, просторового мислення, уяви, фантазії, 
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формування стійкого інтересу до науково-технічної творчості, потреби у 

творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; 

соціальноїкомпетентності, яка спрямована на розвитоктрудової 

культури, досягнення високого рівня освіченості і вихованості. Емоційний, 

фізичний та інтелектуальний розвиток. Формування кращих особистісних рис, 

ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати індивідуально та в 

колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого 

становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до 

України. 

Навчальна програма орієнтована на організацію освітньої діяльності 

протягом одного року навчання за основним рівнем: 324год/рік 

(9 год./тиждень). 

Змістове наповнення навчальної програми передбачає опанування 

знаннями про принципи роботи радіоелектронних приладів, ознайомлення з 

призначенням, будовою радіоелементів і схем, технологічними основами 

розробки, монтажу та складання радіоелектронних пристроїв, сучасної 

імпульсної техніки, засобами передачі, прийому та відображення інформації, 

історією та перспективами розвитку вітчизняної радіотехніки й електроніки, 

основами програмування мікроконтроллерів, конструктивними особливостями 

будови складових роботизованих систем та елементами 3D-моделювання і 3D-

друку; складання та тестування схем, конструювання пристроїв та приладів, 

проведення відповідних розрахунків, оволодіння навичками роботи з 

персональним комп’ютером і спеціалізованим програмним забезпеченням; 

програмуваннярізного рівня складності механізмів, проектування і реалізація 

проекту «Розумний дім», конструювання і програмування власних роботів, а 

також моделювання елементів механізмів за допомогою програм 3D-графіки та 

виготовлення їх на 3D-принтері і фрезерному верстаті. 

Використання комп’ютера в освітній діяльності як інструменту 

професійної діяльності, підвищує його ефективність, дає вихованцям змогу 

відчути і побачити корисність своєї праці. 

Методами опрацювання навчального матеріалу є практичні (робота в 

технічних майстернях та/або лабораторіях, дослідні роботи, графічні 

зображення), наочні (ілюстрування, демонстрування. Самостійне 

спостереження), словесні (пояснення, розповідь, бесіда), робота з книгою, 

відео-метод, стимулювання навчальної діяльності вихованців, формування 

пізнавальних інтересів (пізнавальні ігри, навчальні дискусії тощо), при потребі 

використання дистанційних навчальних платформ. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

участь в конкурсах, змаганнях, виставках технічної творчості тощо. 

За пропонованою програмою можуть проводитись індивідуальні заняття, 

які організовуються відповідно до Положення про порядок організації 
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індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ 

Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008 року).  

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. Незмінними мають 

залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. 
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Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 3 - 3 

2. Модель робота на платформі Arduino 6 6 12 

3. Основні закони електро- і радіотехніки 9 9 18 

4. Електро- і радіотехнічні матеріали 6 9 15 

5. Пасивні елементи радіоелектронної 

апаратури (РЕА)  
9 9 18 

6. Датчики 6 6 12 

7. Електро- і радіотехнічні виміри. 

Вимірювальні прилади 
6 12 18 

8. Джерела живлення РЕА 6 6 12 

9. Напівпровідникові прилади 6 9 15 

10. Генерування електричних коливань 6 9 15 

11. Широтно-імпульсна модуляція 6 6 12 

12. Елементи комп’ютерної графіки 21 30 51 

13. Конструювання та монтаж РЕА 6 9 15 

14. Основи мікропроцесорної техніки. 

Мікропроцесори в побутовій техніці 
6 6 12 

15. Основи роботи з платформою Arduino 21 72 93 

16. Підсумок 3 - 3 

 Разом: 126 198 324 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (3 год.) 

Теоретична частина.Мета, завдання та зміст роботи. Організаційні 

питання. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочого місця. Техніка 

безпеки при роботі з електричними приладами, 3D-принтером, фрезерним 

верстатом, комп’ютером. 

 

2. Модель робота на платформі Arduino (12 год.) 

Теоретична частина.Походження терміну. Функціональна схема робота. 

Історія створення роботів. Роботи сьогодення. Відомі виробники роботів. 

Робот на платформі Arduino: елементи конструкції, запуск моделі, 

виконання роботом своїх завдань. 

Практична частина.Дослідження конструкції робота на платформі 

Arduino. 
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3. Основні закони електро- і радіотехніки (18 год.) 

Теоретична частина. Електризація тіл. Природа електричного струму. 

Постійний електричний струм. Опір провідників. Закон Ома для ділянки кола. 

Робота та потужність постійного електричного струму.  

Закони Кірхгофа. Розрахунок потужності електричного кола. Магнітне 

поле. Магнітне поле провідника зі струмом. Взаємодія магнітного поля з 

електричним струмом.  

Електромагнітна індукція. Змінний електричний струм. Основні параметри 

змінного струму (період, частота, амплітуда). Активний та індуктивний опір у 

колі змінного струму. Конденсатор у колі постійного й змінного струму. 

Потужність змінного струму. 

Практична частина.Вимірювання сили та напруги струму в колі. 

Розрахунок опору ділянки кола; потужності електричного кола. Дослідження 

складних електричних кіл постійного та змінного електричного струму. 

 

4. Електро- і радіотехнічні матеріали (15 год.) 

Теоретична частина. Провідники, напівпровідники тадіалектрики, їх 

властивості, застосування. Матеріали, які використовуються в радіоелектроніці, 

їх властивості, застосування і способи оброблення. Монтажні та обмотувальні 

проводи. 

Практична частина.Вивченняелектро- і радіотехнічних матеріалів, їх 

властивостей. Демонтаж вузлів радіоелектронної апаратури. Робота з 

технічнимидовідниками. 

 

5. Пасивні елементи радіоелектронної апаратури (РЕА) (18 год.) 

Теоретична частина. Загальні відомості про елементи РЕА. Ряди 

номінальних значень опорів резисторів і ємностей конденсаторів. Класифікація, 

основні параметри резисторів. Кодовані позначення припустимих відхилень 

опорів резисторів від номінальних значень. Умовні позначення резисторів на 

електричних схемах. Послідовне і паралельне з’єднання резисторів.  

Класифікація, параметри та умовні позначення конденсаторів. 

Конденсатори постійної та змінної ємності. Послідовне і паралельне з’єднання 

конденсаторів. Класифікація, параметри та умовні позначення конденсаторів. 

Послідовне та паралельне з’єднання конденсаторів. Кольорове маркування 

резисторів і конденсаторів.  

Котушки індуктивності, їхні різновиди, способи виготовлення. Дроселі, 

трансформатори, автотрансформатори. Вимикачі і перемикачі. Електромагнітні 

реле. Комутаційні пристрої та контактні з’єднання. Роз’ємні з’єднання. 

Запобіжники. Джерела світла. Елементи індикації і сигналізації. Акустичні 

прилади (мікрофон, головний телефон, динамічна голівка). 



8 
 

 

 

Практична частина.Вивчення принципу дії радіоелементів, резисторів, 

конденсаторів, котушок індуктивності при паралельному, послідовному та 

змішаному з’єднанніз використаннямелектрорадіосхем та ілюстрацій. 

Використання комп’ютерної програми «S-plan 7.0» для моделювання електро-

радіосхем: «Біжуча хвиля», «Детектор прихованої проводки», «Регулятор 

обертів двигуна» тощо. 

Дослідження принципу роботи конденсаторів при паралельному, 

послідовному та змішаному з’єднаннях.  

Вивчення кольорового маркування резисторів та конденсаторів.  

Вивчення характеристик електромагнітного реле.  

Виконання й оформлення принципових схем.  

Демонтаж вузлів радіоапаратури. 

 

6. Датчики (12 год.) 

Теоретична частина.Датчик: суть поняття, класифікація, застосування. 

Дискретні, аналогові, цифрові, імпульсні; провідні, бездротові; одномірні, 

багатовимірні; елементні, інтегральні датчики.Оптичний (фотодатчик), 

магнітоелектричний (на основі ефекту Холла), п'єзоелектричний, 

тензоперетворювач, ємнісний, потенціометричний, індуктивний датчик. 

Практична частина. Робота з датчиками різних типів. 

 

7. Електро- і радіотехнічні виміри. Вимірювальні прилади (18 год.) 

Теоретична частина.Поняття вимірювання і вимірювальних приладів. 

Тестери. Мультиметри. Вимірювачі R, C, L. Ознайомлення з приладами для 

вимірювання напруги, струму, опору, ємності та індуктивності. Техніка безпеки 

при роботі з колами електричного струму. Поняття про високочастотні струми. 

Практична частина. Вправи з удосконалення навичок користування 

комбінованими вимірювальними приладами. Вимірювання електричних 

величин (напруги та опору) у колах постійного і змінного струмів. Дослідження 

проходження постійного та змінного електричного струму, їх порівняльна 

характеристика.  

Вивчення роботи електронного осцилографа.  

Виготовлення простих пробників.  

Вимірювання опору резисторів за допомогою комбінованих 

вимірювальних приладів (авометра, тестера, мультиметра тощо). 

 

8. Джерела живлення РЕА (12 год.) 

Теоретична частина. Види та призначення джерел струму і напруги. 

Основні характеристики та параметри елементів. З’єднання елементів у батареї. 

Акумулятори та гальванічні елементи. Випрямлячі змінного струму. 
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Однонапівпровідниковий та двонапівпровідниковий випрямлячі. Вибір 

елементів для випрямляча.  

Згладжувальні фільтри. Вибір елементів згладжувальних фільтрів.  

Електронні стабілізатори напруги, їх призначення та види. Робота 

компенсаційного електронного стабілізатора напруги.  

Стабілізований блок живлення на ІМС: схема, принцип роботи. 

Практична частина.Дослідженняпринципу 

роботиоднонапівпровідникового і двонапівпровідникового випрямлячів. 

Проведення спрощеного розрахунку випрямляча.  

Вивчення RC-ланцюга, його параметрів.  

Дослідження принципу роботи параметричного і компенсаційного 

стабілізаторів напруги на прикладі роботи сервоприводів робота. 

 

9. Напівпровідникові прилади (15 год.) 

Теоретична частина. Електрофізичні явища у напівпровідниках, 

властивості напівпровідників. Контакт двох напівпровідників p- і n-типів. 

Утворення електронно-діркового переходу. Вольт-амперна характеристика. 

Напівпровідникові діоди: будова, принцип дії, умовні графічні позначення.  

Випрямляючі діоди, стабілітрони, стабістори і варикапи. Маркування, 

основні параметри та застосування напівпровідникових діодів.  

Біполярні транзистори:будова, принцип дії, статичні характеристики, 

режим роботи. Схеми включення біполярного транзистора в каскадах 

радіотехнічних пристроїв. Поняття про вхідний і вихідний опір транзисторного 

каскаду.  Параметри біполярного транзистора, його частотні властивості, 

класифікація і маркування. Польові транзистори: будова, принцип дії та 

застосування, графічне позначення.  

Тиристори. Симетричні тиристори. Характер зміни опору напівпровідників 

при нагріванні.  

Терморезистори. Застосування терморезисторів. Характер зміни опору 

напівпровідників при зміні освітленості.  

Фоторезистори. Застосування фоторезисторів. Система позначень 

напівпровідникових приладів. 

Практична частина.Вивчення конструкцій діодів і 

транзисторів.Дослідження властивостей діодів. Вимірювання прямого і 

зворотного опорів діода.  

Дослідження біполярного транзистора в режимах підсилювання і 

перемикання. Перевірка транзистора на придатність до роботи.  

Виготовлення конструкцій із застосуванням напівпровідникових приладів. 

Дослідження фоторезисторів, терморезисторів тощо. Вивчення системи 

позначень напівпровідникових приладів. 
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10. Генерування електричних коливань (15 год.) 

Теоретична частина.Генератори: суть поняття, класифікація, коротка 

історична довідка. Умови одержання електричних коливань. Мультивібратори, 

блокінг-генератори. Тригери. Генератори імпульсів на логічних елементах. 

Генератори гармонійних коливань. RC-генератори. LC-генератори з 

трансформаторним зворотним зв’язком, триточкова схема генератора. 

Практична частина.Виготовлення генератора звукової частоти, 

дослідження його роботи. Складання мультивібратора на транзисторах та/або 

на логічних елементах. Дослідження  характеристик мультивібратора. 

 

11. Широтно-імпульсна модуляція (12 год.) 

Теоретична частина. Поняття широтно-імпульсної модуляції(ШІМ). 

Принцип роботи ШІМ: аналогова ШІМ, цифрова ШІМ, фільтрація вихідного 

сигналу. Переваги ШІМ.  

Апаратна ШІМ. Симетрична ШІМ. Швидка ШІМ. 

Практична частина.Вивчення принципу роботи ШІМ та можливостей її 

застосування у різних пристроях РЕА. Робота ШІМ контролера в ланці 

драйвера двигуна. 

 

12. Елементи комп’ютерної графіки (51 год.) 

Теоретична частина. Створення 2D-креслень. ПрограмаAutoCAD: 

інтерфейс програми, основні прийоми роботи.  

Програма ArtCam: інтерфейс програми. Алгоритм перетворення ArtCam-

файлу в керуючу програму для 3D-фрезерного верстата.  

3D-фрезерний ЧПК-верстат: програма роботи верстата, інтерфейс 

програми. Редагування і виправлення точок з’єднання в ескізі. Збереження 

креслення в DXF форматі. Перенесення DXF файлу з AutoCAD у SolidWorks.  

Створення 3D-креслень. Ескіз в програмі AutoCAD. Обробка матеріалів на 

ЧПК фрезері. Фреза: суть поняття, способи використання, класифікація і 

конструкція. Фрезерування: основні види і схеми; застосування мастильно-

охолоджувальнихрідин при фрезеруванні. 

Принцип побудови простих 3D-об’єктів з одного ескізу. Пошарове 

розбивання складного 3D-об’єкта. Побудова складного 3D-об’єкта в 

SolidWorks. Особливості багатошарового креслення. Алгоритм збереження в 

STL-форматі.  

Програма роботи з 3D-принтеромCura 15.0, інтерфейс програми.Види 

пластику для 3D-принтера, особливості температурних режимів при 

виготовленні деталей різної складності. Техніка безпеки при роботі з 3D-

принтером. Способи з’єднання складних конструкцій.  

Практична частина.Побудова 2D-креслення з використанням 

програмиAutoCAD.  
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Відпрацювання основних прийомів роботи при побудові 2D-креслення: 

збереження в DXFформаті; перенесення DXF форматув ArtCam-

програму;створення ArtCam-файлу.  

Оволодінняприйомамиручного керування ЧПК-верстатом через програму 

Match3. Накреслювання ескізу в програмі ArtCamта вирізування лазерним 

пристроєм на ЧПК-верстаті. Виготовлення ескізу в програмі AutoCAD; 

редагування сумісності точок з’єднання; створення об’ємної моделі в 

SolidWorks з файлу DXF (AutoCAD) методом задання товщини.  

Створення 2D-ескізу в SolidWorks: перевірка та редагування точок 

з’єднання в ескізі; створення об’ємної деталі в SolidWorks. 

Оволодіння прийоми роботи з 3D-принтером: друкування 

деталей;побудова креслення та 3D-друк конструкції «коробки для 

акумуляторів». Побудова креслення та вирізування на ЧПК-фрезері складових 

деталей конструкції «коробки для акумуляторів».  

 

13. Конструювання та монтаж РЕА (15 год.) 

Теоретична частина.Паяння: суть поняття, переваги, терміни й означення. 

Обладнання та матеріали: паяльники та паяльні станції, припої, флюси. Види 

паяння: капілярне та некапілярне. Способи паяння. Класифікація спаїв. Вимоги 

до припоїв та паяльних сумішей. 

Поняття радіомонтажних робіт. Схеми радіотехнічних пристроїв, їх 

призначення. Класифікація схем:структурна, функціональна і принципова.  

Види та порядок виконання електричного монтажу. Макетні плати. 

Макетні плати швидкого монтування. 

Практична частина.Виготовлення радіоелектронних пристроїв і 

конструкцій, складання технологічної карти на виготовлення пристрою чи 

модулів  (за завданням керівника чи власним планом).  

Відпрацювання прийомів електричного монтажу радіоелементів і паяння.  

Виготовлення друкованої плати.  

Виконання графічних зображень структурних і функціональних схем 

радіоприладів.  

Побудова принципових електричних схем радіопристроїв з використанням 

комп’ютерної програми «sPlan7.0».  

 

14. Основи мікропроцесорної техніки. Побутова техніка з 

використанням мікроконтролерів (12 год.) 

Теоретична частина. Структура і принцип дії мікропроцесорної системи, 

програмне забезпечення. Загальні характеристики мікропроцесорів: швидкодія, 

розрядність, сумісність з ІМС, надійність. Застосування мікропроцесорів. 

Практична частина.Вивчення принципових схем радіоелектронних 

приладів з мікропроцесорами. 
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15. Основи роботи з платформою Arduino (93 год.) 

Теоретична частина. Платформа Arduino: апаратна частина, 

мікроконтролериAtmel, цифрові і аналогові контакти введення-виведення, 

плати Arduino, змінні, цикли.  

Зв'язок Arduino з персональним комп’ютером по USB. Управління Arduino 

з Android-пристроїв через Bluetooth. Масиви. Плати розширення.  

Arduino і роботехніка. Проектування моделей роботів на базі Arduino.  

Потенціометр. RGB-світлодіод. Кнопка. Підтягуючий резистор. Брязкіт 

кнопок. Фоторезистор. Дільник напруги. П’єзодинамік. Сервопривід. 

Семисегментний індикатор. Світлодіодна шкала. Двигуни постійного струму. 

Діод. Підключення двигуна. Управління швидкістю обертання двигуна за 

допомогою ШІМ. LCD-дисплей. Кроковий двигун. Драйвер двигунів.  

Практична частина. Розробка та виготовлення необхідних 

комплектуючих, виготовлення плат, складання схем, збирання, написання 

програм і прошивка пристроїв та діючих електрифікованих моделей на базі 

Arduino.  

Управління світлодіодом. Зміна яскравості світло діода з використанням 

ШІМ. Мінігірлянда. Змішування кольорів. Вмикання/вимикання світлодіода з 

допомогою кнопки. Усунення брязкоту кнопок під час вмикання/вимикання 

світлодіода. Управління світлодіодом через ПК. Написання  Android-додатка 

для управління Arduino через Bluetooth. Дистанційне управління RGB-

світлодіодом.  

Створення сирени. Програвання мелодії. Пантограф. Вивід текстової 

інформації на дисплей. Калькулятор. Реалізація проекту «Розумний дім»: 

автоматизація освітлення в домі, охоронна система, автоматизація догляду за 

рослинами, «розумний» кондиціонер, електронний ключ до дому наоснові 

RFID-модуля, сигналізація витоку природного газу в домі.  

Створення роботизованих моделей: робот для обминання перешкод, робот 

для пересування вздовж лінії, робот-сумоїст, робот-прибиральник. 

 

16. Підсумок (3 год.) 

Теоретична частина.Підбиття підсумків. 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати  ірозуміти: 

 заходи безпеки при роботі в лабораторії; 

 основні електричні величини; 

 Закон Ома і його практичне застосування; 
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 Закони Кірхгофа, їх застосування при розрахунку електричного кола; 

 відомості про змінний електричний струм і його основні параметри; 

 типи і властивості радіотехнічних матеріалів; 

 основні пасивні елементи РЕА, їх класифікацію, типи, позначення; 

 паралельне, послідовне і змішане з’єднання резисторів і конденсаторів;  

 вимірювання електричних величин у колах постійного і змінного струмів; 

 будову комбінованого електровимірювального приладу; 

 умовні позначення, будову, принцип роботи, основні характеристики, 

класифікацію та схеми включення і режими роботи напівпровідникових 

приладів; 

 типи і види джерел електричного струму, їх призначення; 

 теоретичні основи випрямлення змінного струму, типи випрямлячів, 

принципи їхньої роботи, електронні стабілізатори напруги; 

 типи й основи роботи згладжувальних RC і LC фільтрів; 

 основи технічної творчості, конструювання, монтажу і складання 

радіоелектронних пристроїв; 

 основи програмування на рівні, необхідному для функціонування спершу 

простих, а згодом все складніших механізмів; 

 особливості проектування і реалізації проекту «Розумний дім»; 

 особливості конструювання і програмування роботизованих систем; 

 основи моделювання елементів механізмів за допомогою програм 3D-

графіки та виготовлення їх на 3D-принтері і фрезерному верстаті. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

 читати найпростіші принципові схеми радіоелектронних приладів; 

 користуватися спеціальною і довідковою літературою; 

 розробляти і виготовляти найпростіші друковані плати; 

 якісно і правильно робити пайку і монтаж радіоелементів; 

 обробляти радіотехнічні матеріали; 

 користуватися слюсарними і монтажними інструментами; 

 вимірювати електричні величини в колах постійного і змінного 

електричного струму за допомогою комбінованого приладу; 

 виготовляти простий корпус для радіотехнічного пристрою (виробу); 

 користуватись довідковою літературою; 

 програмувати мікроконтроллери; 

 моделювати елементи складових частин та модулі за допомогою програм 

3D-графіки; 

 виготовляти нескладні елементи на 3D-фрезері та 3D-принтері. 

 

Вихованці мають набути досвіду: 
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 радіоелектронного конструювання, схемотехніки,основ програмування 

мікроконтроллерів та основ 3D-моделювання; 

 застосування техніко-технологічних умінь і навичок з радіоелектронного 

та модульного конструювання, експлуатації електро-радіотехнічних 

приладів та пристроїв 3D-моделювання, технологічних процесів; 

 використання програмного забезпечення для програмування 

мікроконтроллерівArduino та розробки проектів з використанням 3D-

графіки; 

 власної творчої пошуково-дослідницької діяльності; 

 розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу;. 

самостійного виготовлення технічних об’єктів; 

 роботи в команді в процесі проєктування та виготовлення як окремих 

елементів так і закінченої моделі чи конструкції. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ 

п/п 
Основне обладнання Кількість 

Верстати 

1. Свердлильний   1 шт. 

2. Токарний 1 шт. 

3. Слюсарний 1 шт. 

4. Фрезерний 1 шт. 

5. Заточний 1 шт. 

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя 

1. 3D-принтер 1 шт. 

2. Електропаяльник 10 шт. 

3. Тиски 2 шт. 

4. Лобзик електромеханічний 1 шт. 

5. Ніж 5 шт. 

6. Ножиці по металу 2 шт. 

7. Лобзик 5 шт. 

8. Струбцина 5 шт. 

9. Шило 5 шт. 

10. Ножівка по металу 5 шт. 

11. Плоскогубці  5 шт. 

12. Круглогубці  1 шт. 

13. Кусачки 5 шт. 

14. Напилки  10 шт. 

15. Пінцет 5 шт. 

16. Набір надфілів 2 набори 

17. Набір свердел  5 наборів 

18. Молоток (0, 2 кг) 5 шт. 

19. Набір викруток 3 шт. 

20. Різьбонарізний набір 3 шт. 

21. Ручні тиски  3 шт. 

22. Човник для намотування дроту 3 шт. 

23. Штангенциркуль  2 шт. 

24. Мікрометр 1 шт. 

25. Металева щітка  1 шт. 

26. Зубило  1 шт. 

27. Стамеска  1 шт. 

28. Набір ключів для гайок 2 набори 

29. Лінійка  5 шт. 



16 
 

 

 

30. Косинець  2 шт. 

31. Циркуль  5 шт. 

32. Лекала  2 шт. 

33. Підставки для паяльників 10 шт. 

34. Олівці 15 шт. 

35. Фломастери 15 шт. 

36. Витяжна шафа 2шт. 

37. Набори «Умілі руки» 1 шт. 

38. Плата ArduinoNano 10 шт. 

39. Макетна плата (бредборд) 10 шт. 

40. З'єднувальні провідники типу «тато»-«тато» 40 шт./уп. 10 шт. 

41. З'єднувальні провідники типу «мама»-«мама» 40 шт./уп. 10 шт. 

42. З'єднувальні провідники типу «тато»-«мама» 40 шт./уп 10 шт. 

43. ІЧ пульт й ІЧ приймач 10 шт. 

44. Ультразвуковий датчик, 5 шт 2 шт. 

45. Датчик температури, 10 шт 1 шт. 

46. Сервопривід, 10 шт. 1 шт. 

47. Світлодіодна шкала, 10 шт. 1 шт. 

48. Датчик рівня води. 10 шт. 

49. Датчик вологи ґрунту. 10 шт. 

50. 7-сегментний індикатор, 10 шт. 1 шт. 

51. Датчик нахилу, 2 шт. 5 шт. 

52. Кроковий двигун з драйвером, 5 шт. 2 шт. 

53. LCD-дисплей 10 шт. 

54. Матрична клавіатура 10 шт. 

55. RFID-модуль 10 шт. 

56. Датчик-детектор газу 10 шт. 

57. Набір платформа+двигуни+шассі для конструювання 

робота 10 шт. 

58. Драйвер для двигуна 10 шт. 

59. Arduino-плата розширення 10 шт. 

60. Датчик лінії 10 шт. 

Матеріали 

1. Склотекстоліт 1 м2 

2. Текстоліт  0, 5 м2 

3. Папір міліметровий набори 

4. Листовий алюміній  2 м2 

5. Припій  0, 5кг 

6. Дріт мідний різного діаметру в асортименті 

7. Дріт сталевий 0, 5-3мм 5 м 

https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-Nano-3-0-controller-compatible-for-arduino-nano-CH340-USB-driver-NO-CABLE/32341832857.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.2e039dfcDyYIlM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_
https://ru.aliexpress.com/item/SHIPPING-1pcs-Breadboard-830-Point-PCB-Board-MB-102-MB102-Test-Develop-DIY-kit-nodemcu-raspberri/32647846491.html?spm=a2g0v.search0104.3.22.4f8876deq0YDps&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_100
https://ru.aliexpress.com/item/Male-to-Male-Dupont-Line-40-pin-20cm-length-for-arduino/32330143565.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.457618d2aqniID&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=b9e8a9aa-f72a-49
https://ru.aliexpress.com/item/40pcs-dupont-cable-jumper-wire-dupont-line-female-to-female-dupont-line-20cm-1P-1P-for/32773355141.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731yHklsF&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/40-Dupont/32831085424.html?spm=a2g0v.search0104.3.16.6b5d53e0V275Pb&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_1030
https://ru.aliexpress.com/item/1LOT-Infrared-IR-Wireless-Remote-Control-Module-Kits-DIY-Kit-HX1838-For-Arduino-Raspberry-Pi/32732652990.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731orDKN0&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Transducer-Sensor-HC-SR04-HCSR04-ultrasonic-transducer-ultrasonic-sensor/32319720974.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731uIIk7w&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-LM35-LM35D-LM35DZ-TO-92-Sensors-IC-Free-Shipping/513136551.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731QaFGDp&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-lofty-ambition-SG90-9g-Mini-Micro-Servo-for-RC-for-RC-250-450-Helicopter/32680024453.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.24be720cErGPe9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_1034
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10PCS-X-10-grid-digital-segment-LED-light-bar-super-bright-2-red-3/32755671312.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731vzIPbm&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Water-Sensor-for-Arduino-water-droplet-detection-depth-with-demo-code/32280702980.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.lVcVE2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_1
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-soil-the-hygrometer-detection-module-robot-intelligent-car-soil-moisture-sensor-for-arduino/32281385387.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.dLL3YJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_103
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-10-Pins-18011AR-1-8-Inch-1-Bit-7-Segment-Red-LED-Display/32728247346.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.8xOcT4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_
https://ru.aliexpress.com/item/Tilt-Sensor-Module-Vibration-Sensor-for-Arduino-STM32-AVR-Raspberry-Pi/32403235140.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731cKJSee&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-DC-5V-Stepper-Motor-28BYJ-48-With-ULN2003-Driver-Test-Module-Board-4-Phase-For/32779785774.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f7315UKfqK&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LCD1602-1602-module-green-screen-16x2-Character-LCD-Display-Module-1602-5V-green-screen-and/32511014601.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731e8B04x&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/16-Key-4-x-4-Membrane-Switch-Keypad-4x4-4-4-Matrix-Array-Matrix-keyboard-for/32716781759.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.PlDArr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10
https://ru.aliexpress.com/item/1-set-RFID-module-RC522-Kits-S50-13-56-Mhz-6cm-With-Tags-SPI-Write-Read/32547978536.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731VIRfYR&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/MQ-2-MQ2-Smoke-Gas-LPG-Butane-Hydrogen-Gas-Sensor-Detector-Module-For-Arduino/1875672537.html?spm=a2g0v.search0104.3.10.vist14&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10307_10137_10060_10155_10154_1
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-New-Motor-Smart-Robot-Car-Chassis-Electronic-Manufacture-DIY-Kit-Speed-Encoder-Battery-Box/32756040050.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731PtAKyJ&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-New-Motor-Smart-Robot-Car-Chassis-Electronic-Manufacture-DIY-Kit-Speed-Encoder-Battery-Box/32756040050.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731PtAKyJ&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-New-Dual-H-Bridge-DC-Stepper-Motor-Drive-Controller-Board-Module-L298N-for/32754355651.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731XE71Ux&isOrigTitle=true
https://ru.aliexpress.com/item/Sensor-Shield-Expansion-Board-Shield-UNO-R3-V5-0-Electric-Module-New/32779960597.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.2SvM2U&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_1034
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Line-Track-Sensor-TCRT5000-Infrared-Reflective-IR-Photoelectric-Switch-Barrier/32517344067.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.38f7f731TSzY1k&isOrigTitle=true
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Контрольно-вимірювальні прилади 

1 Осцилограф 2 

2 Тестери, вольтметри, амперметри 6 

3 Блоки живлення з різними напругами 4 
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