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Еркін бағдарламалау және аппараттық 

қамтамасыз ету базасында білім беруді 

заманауи технологиялармен жаңарту.  

Болашақ мейкерлерді қалай тәрбиелеу 

қажет?  

Жоба продюсері 

Павел Фролов 



РОББО Клуб дегеніміз не? 

«РОББО Клуб» – бұл робот техникасы үйірмелерінің желісі, 

бағдарламалау және 3D прототиптеу, мұнда оқушылар экранда робот 

кескінін модельдеуден 3D принтердің көмегімен роботтарды басып 

шығаруға дейінгі кезеңдерден өтеді 



Робот техникасы бойынша білім берудегі 

проблемалар 

 

 

Робот техникасы бойынша білім беру нарығының жылдам дамуына қарамастан, қазіргі 

уақытта келешектегі жаңа технологиялар архитекторлары мен инноваторларын 

оқытудың сыналған әдістері жоқ 
 

Нарықта жабық бағдарламалық және аппараттық қамтасыз ету негізінде орындалған 

құрылғыларға басымдылық беріледі, өз кезегінде бұлар ойлау қабілетін «қара жәшік» 

сипатында құрастырады. Оқушы құрылғыларға өзгерістер енгізу мүмкіндігінсіз, тек 

осы жабық құрылғылар негізінде құрастырып және ойлап таба алады. 

 
 

 

Нәтиже – төменгі сапалы білім беру,  

оқушы инноватор емес қолданушы 
 

 



Проблеманы шешу: ашық технологиялар 

РОББО идеясы – құрылғының терең зерттелуінде. 

Оқушылар құрылғының жұмыс жасау принципін түсініп қана 

қоймай, оны өздері құрастыра білулері қажет 
 

Біз еркін бағдарламалық және аппараттық қамтамсыз ету 

негізінде құрылғыны құрастырамыз, бұл оқушыларға біздің 

роботтарды бұрандасына дейін, ал бағдарламалық 

қамтамасыз етуін байтқа дейін бөлшектеуге мүмкіндік береді 

Нәтиже –инженерлер мен архитекторларды 

толықтай оқыту, ресейлік технологиялар мен 

инновацияларды жетілдіру 



Біз қандай білім береміз? 
 

Бағдарламалауға оқыту  
Біз оқушыларды Scratch тілінің көмегімен бағдарламалауға үйретеміз, бұл оларға 

бағдарламалаудың іргелі негіздерін үйренуге мүмкіндік береді. 

 

Құрылғылардың жұмыс принциптерін терең зерттеу  
РОББО клубта балалар роботтармен ойнап қана қоймай олардың жұмыс жасау принциптерімен 

танысады. Схематехника курсының көмегімен оқушылар физика және электроника негіздерімен 

танысады және оқу қорытындысы ретінде кез келген құрылғыны практикалық тұрғыдан алғанда 

бұзып қайта құрай алады. 

   

3D-принтерде басып шығару және прототиптеу  
РОББО клубтағы сабақтарда оқушылар мұғалімнің көмегімен өздерінің алғашқы 3D-моделін 

құрастырады, содан кейін 3D-принтерде басып шығара алады 

 

Бағдарламалаудың кәсіби тілдеріне толықтай ену 
Scratch тілін меңгергеннен кейін оқушыларға одан әрі ізденуге болады. Олар роботты 

бағдарламалауды C/C++ негізделген Arduino құрылығыдағы «ересек» тілде танысады.  



Біздің өнімдер 

Электр техникасы және робот техникасы бастамалары, 

бағдарламалау, алгоритмика дағдыларын жетілдіруге арналған 

роботтар 
 

• Оқытудың қарапайым бастаулы (оқытушының минималды 

дайындығы, балаларға 5 жастан бастап) 
 

• Мұғалімдер мен әдіскерлермен бірлесе жетілдірілген, авторлық      

әдістемелік нұсқаулықтар 
 

• Ресейде өндіріледі, ФМББС-ке сәйкес 
 

Минималды дайындықпен жаппай енгізуге арналған 
 



РОББО Клубының басымдықтары 
Біздің ерекшелігіміз – робот техникасы саласында келешек инженерлерді  кешенді 

даярлау мәселесіне ұмтылыс 
 

Авторлық әдістер бойынша тәжірибелі педагогтармен сабақтар  
Бағдарламалау бойынша теориялық тұрғыдағы база және мектеп жасында микросхемаларды 

құрастыруға, бағдарламалау және кез келген күрделіліктегі роботты жинауға қатысты зор қолданбалы 

тәжірбие.  

  

Білікті педагогтарды дайындау  
Оқыту әдістемесі тәжірибелі және құзырлы әріптестермен тәжірбие алмасу арқылы алынады, бұл 

барлық Ресей  аумағында үйірмелерде бірыңғай стандарттарды ұстануға және жоғары сапалы білім 

беруді сақтап қалмақ.  

 

Инженерия, робот техникасы және техникалық мамандықтарды көпшілікке түсіндіріп 

тарату  
Балаларға 5 жастан бастап робот техникасы мен бағдарламалауды меңгерулеріне қажетті түсінікті әрі 

қолжетімді бағдарлама ұсынылған. Бұл облыстарда жаңа білім алуға ынталы балалар саны өсіп 

келеді. Бұл өз кезегінде болашақта инженерлердің саны айтарлықтай жоғары және білім сапасының 

сапалы болатындығының кепілі.   



РОББО Клуб қазіргі күні 

а 2015 

l Санкт-Петербургте 2 үйірме 
l 100 – ден астам оқытылған балалар 

с 2016 

lСанкт – Петербургте 4 жеке үйірме  
l Ресей және ТМД 22 серіктес үйірме 
l 3 800 оқытылған балалар 



РОББО Клуб 

Павел Фролов 
Телефон: +7 911 929 09 07 

E-mail: pavel@robbo.world 
 

 

www.robbo.ru  
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Назарларыңызға рахмет! 
 


