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Øàíîâíі äîðîñëі!

Напевне, ви неодноразово замислювалися над такими питаннями:

Чому вчити? Як вчити? Які знання, уміння, навички будуть потрібні ди-
тині завтра, щоб вона якнайповніше розкрила свій природній потен-
ціал та впевнено почувала себе у високотехнологічному суспільстві?

Над цим питанням варто замислитися уже сьогодні і уже сьогодні
шукати відповідь, пробувати, експериментувати, прогнозувати по-
треби майбутнього. 

Освіта 21-го століття повинна надавати дітям можливість учитися 
вирішувати задачі, експериментуючи зі своїм оточенням; вона по-
винна активізувати творчі здібності і прагнення до сумісної праці, 
мотивувати та направляти. Пробуджувати в учнях здібності імпро-
візувати, робити власні відкриття, вчити їх працювати в команді. Ці 
навички, безумовно, краще підготують наших дітей до майбутнього. 

Саме ці роздуми наштовхнули нас на створення першої в Україні 
школи інтелектуальної творчості та розвитку дітей з LEGO – 
Технічної студії «Винахідник».

В основу побудови системи навчання в Технічній студії «Винахідник» 
були покладені найсучасніші розробки у сфері педагогіки, психо-
логії, технологій. Навчальні програми студії є унікальними і поєд-
нують у собі міжнародні стандарти сучасної освіти. Про це свідчать 
як позитивні зміни у відношенні дітей до навчання в цілому, так і 
успішний виступ вихованців студії на міжнародних олімпіадах та 
конкурсах. 

Сьогодні Технічна студія «Винахідник» об’єднує дітей по всій Україні. 
Нам вдалося створити певне середовище, де кожен - від дорос-
лого до дитини почуває себе Винахідником. Ми пишаємось нашим 
творчим колективом вчителів-новаторів, які щиро поважають свою 
професію і є добрими наставниками для своїх учнів. Вони навчають 
своїх юних винахідників ніколи не зупинятися на досягнутому, жити 
цікавим життям, проявляти інтерес до сучасних освітніх технологій 
і йти до своєї мрії. Ми впевнені, що наші вихованці – це справжні 
переможці і творці майбутнього!
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Ñèñòåìà íàâ÷àííÿ 
â Òåõíі÷íіé ñòóäії «Âèíàõіäíèê»

Системний підхід у навчанні – це найбільш ефективний інструмент отримання 
знань. Системний підхід допомагає нам вникнути в сутність речей, виробити ро-
зуміння цілісної картини світу в його єдинстві та різноманітності.

Ми починали навчання у Винахіднику з програм LEGO Education, сукупна трива-
лість яких не перевищувала 3 навчальні семестри. Та згодом силами найпрогре-
сивніших педагогів – творців було створено 11 - річну систему навчання, яка не 
має аналогів у світі. На сьогодні розроблено 11 навчальних курсів, тривалістю в 
11 навчальних років! І це не межа! Ми продовжуємо створювати і удосконалювати 
навчальні програми, орієнтуючись як на технологічні новинки, так і на потреби 
сучасних «технологічних» дітей.

Суттєвою різницею від звичної для нас форми навчання є те, що діти навчаються 
на практиці застосовувати отриманні у студії знання. Це навчає дитину краще ро-
зуміти цінність навчання та зацікавлює їх на подальшу роботу. А командна співп-
раця на уроці  вчить дітей взаємодії  і мотивує  на власні відкриття. 

Однією із складових якості навчання є освітні набори LEGO Education від кон-
структорів для найменших до комплектів з робототехніки для старшокласників 
та студентів.

Запорукою успішного навчання дітей є понад 80 досвідчених педагогів, які пере-
дають свої знання та вміння вихованцям і творять разом з ними.

В 2013 РОЦІ
ВИНАХІДНИКУ ВИПОВНИЛОСЯ

5 ÐÎÊІÂ!!!
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5 – 6

4 – 5

3 – 4

Всеукраїнські і міжнародні олімпіади

Робототехніка Mindstorms, 3-4 рівень

Робототехніка Mindstorms, 2 рівень

Робототехніка Mindstorms, 1 рівень

Наука і технологія. Пневматика. Відновні джерела енергії.

Наука і технологія. Механіка

Початкова робототехніка, 2 рівень

Початкова робототехніка, 1 рівень

Юні конструктори

Творчі архітектори

Дослідники Світу



Дошкільнятам
3 – 4 роки. Дослідники світу
На заняттях ми підтримуємо і розвиваємо природнє бажання кожної дитини досліджувати, 
фантазувати та навчатися. Сюжетно – рольові ігри допоможуть дитині усвідомити себе у світі.

4 - 5 років. Творчі архітектори
Курс дозволяє побудувати свій власний світ – місто з транспортною системою, неймовірні бу-
дівлі, космічні станції та приміряти на себе будь – яку роль у суспільстві – від пожежника до 
космонавта.

5 – 6 років. Юні конструктори
На курсі починається знайомство з наукою і технікою. Діти будують та вивчають технічні ма-
шини, космічні кораблі, водний та повітряний транспорт. Виявляється, техніка – це так просто 
і захоплююче!

Англійська з LEGO для малюків
Вивчати мову можна цікаво та весело за допомогою улюбленого конструктора! Унікальне по-
єднання ігрових способів вивчення мови з конструюванням робить процес запам’ятовування 
слів легким та ефективним.

Логіка та математика з LEGO
Ні для кого не секрет, що великим плюсом у розвитку дитини є навчання її логічному мисленню. 
На заняттях ми будемо вирішувати цікаві задачки та головоломки, розвивати логічне, образне й 
просторове мислення, пам’ять, увагу, уяву, моторику, тренувати винахідливість та кмітливість.

www.vynahidnyk.org6



Школярам
6 – 7 років. Початкова робототехніка WeDo, 1 та 2 рівні
Курс надає дітям чудову можливість опанувати базові поняття робототехніки: конструювання 
іграшки-робота та програмування його на ПК. Майбутні інженери та програмісти готуються тут.

8 - 9 років. Наука і технологія (Механіка та Пневматика. 
Відновлювані джерела енергії
Цей курс – ідеальний спосіб познайомитися з принципами роботи складних механізмів, опа-
новуючи закони механіки, пневматики та енергетики. Усі ці машини ми зустрічаємо у житті і 
тепер розуміємо, як вони влаштовані і як працюють. Ми починаємо розуміти, як влаштований 
цей світ.

10 – 16 років. Робототехнка  Mindstorms, 1-4 рівні
Унікальна можливість вивчення робототехніки на базі сучасних роботів LEGO Mindstorms EV3. 
За даними дослідження, робототехніка стає вимогою часу і вже зараз увійшла в 20-ку найпо-
пулярніших професій найближчого майбутнього.

Підготовка до всеукраїнських та міжнародних олімпіад
Чудова можливість для досвідчених робототехніків продемонструвати свої досягнення. Всес-
вітня олімпіада з робототехніки - ідеальна можливість бути залученим до вивчення технологій 
21 століття. 

Творче спілкування з LEGO
У кожної дитини є маса ідей про те, як влаштований світ. Але у неї не завжди є можливість 
виразити свої ідеї та думки. «Побудуй і поділись» - на заняттях діти створюють моделі, які є 
образами їх думок та розуміння певної проблеми і вільно спілкуються з друзями та вчителями. 
Це чудовий інструмент для вираження власних думок, почуттів, тренування комунікативних 
навичок, розвитку впевненості та позитивної самооцінки.
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ДНІ НАРОДЖЕННЯ В LEGO – СТИЛІ
Ексклюзивні Дні народження, під час яких діти відчують себе героями відомих тематичних 
серій LEGO та поринуть у неймовірні пригоди! STAR WARS, HERO FACTORY, Легенди 
CHIMA, LEGO City, Ninjago, Friends – вибери свою історію, отримай LEGO – сувенір та 
незабутні враження! 
Найкраще свято для дітей - шанувальників LEGO!

FAMILY DAY У ВИНАХІДНИКУ
Сімейний день – це чудовий спосіб для компаній згуртувати колектив, ближче 
познайомитися з колегам, відчути себе дітьми, весело позмагатися сімейними 
командами, створити спільний проект у теплій, дружній атмосфері креативної дитячої 
студії. Незабутні враження гарантовані!

ВИЇЗНІ МАЙСТЕР – КЛАСИ З РОБОТАМИ
Картина, яку намалював робот? Легко! Перегони роботів? Елементарно! Сконструювати 
власного робота? Навчимо! Поганяти з роботом у футбол? Запросто! «Розумні» майстер 
– класи стануть окрасою будь – якого свята, будуть цікаві як дітям, так і дорослим.

ЕКСКУРСІЇ ТА УРОКИ У ВИНАХІДНИКУ
Хочеш поринути у світ роботів та високих технологій, збудувати з LEGO свою мрію, 
позмагатися у шалених перегонах?
Приходь усім класом! Буде цікаво та весело всім!

КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА СЕМІНАРИ
Інколи у кожного виникає потреба порадитися з фахівцем у питаннях виховання дитини, 
вирішення конфліктів у сім’ї, школі, з оточуючими, провести діагностику готовності 
дитини до школи. До ваших послуг – консультації сімейного психолога. Найбільш 
поширені та актуальні теми ми обговорюємо на щомісячних семінарах.

МОНОБРЕНДОВИЙ МАГАЗИН LEGO
Усі шанувальники LEGO мають можливість придбати у студії конструктори та окремі 
деталі вроздріб (Pick a Brick) для втілення своїх ідей та фантазій.

Отримати додаткові привілеї та знижки дозволить Клубна картка «Винахідник». А на 
сайті в розділі  «Мій кабінет» ви можете дізнатися результати успіхів вашої дитини, фото 
з уроків  та останні новини вашої студії. Деталі можна дізнатися на сайті www.vynahidnyk.
org або в адміністраторів студії.
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Çâåðíåííÿ âіä îðãêîìіòåòó  
ôåñòèâàëþ ROBOTICA
Маючи нагоду, хочемо звернутися до Вас батьки, дідусі, бабусі, дорослі друзі учнів Технічної 
студії «Винахідник».

Ми дуже пишаємось нашими вихованцями. Кожного року ми спостерігаємо як зростає їх про-
фесійній рівень, як зростає кількість дітей, яких захоплює робототехніка. За останніми дани-
ми професія «Робототехнік» входить до 20 найперспективніших професій наступного десяти-
ліття. Не всі вихованці студії стануть робототехніками, але сукупність наук, з якої складається 
робототехніка, може спрямувати їх до вибору майбутньої професії. Заняття робототехнікою, 
участь дітей в Олімпіадах з робототехніки - це реальна можливість краще підготувати себе до 
майбутнього, отримуючи цінні життєві навички в колі своїх однодумців.

Ми, організатори, вчителі, волонтери уже сьо-
годні пишаємось тим, що можемо зробити свій 
внесок і разом з вами спостерігати як змінюють-
ся наші діти і як змінюється світ навколо нас.

Будемо вдячні за ваші ідеї і пропозиції, з повагою, оргкомітет фестивалю ROBOTICA.
Телефон: 044 577 29 29. Сайт: www.robotica.in.ua

ПРИЄДНУЙСЯ ДО ФЕСТИВАЛЮ 
ТВОРЧОСТІ, НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ТА МАЙБУТНЬОГО!

Ви можете приєднатися 
до Фестивалю ROBOTICA 

в якості:

Волонтера 

Судді

Компанії - спонсора Фестивалю
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Âñåóêðàїíñüêèé  ôåñòèâàëü 
ðîáîòîòåõíіêè ROBOTICA

Для багатьох сімей вже стало доброю традицією збиратися у Києві наприкінці квітня на свя-
ті інтелекту та творчості – фестивалі робототехніки ROBOTICA. Щороку фестиваль збирає 
близько 5000 учасників та понад 30000 гостей

      

       ТРАДИЦІЙНА ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ:

Всеукраїнська олімпіада з робототехніки, яка є відбірковим етапом до участі 
у Всесвітній олімпіаді з робототехніки WRO.

Відбірковий етап наукового фестивалю FLL.

Виставка-конкурс творчих робіт з LEGO.

Дитячий архітектурний конкурс з LEGO. Конкурс архітектурних проектів започатковано 
для шкіл і позашкільних закладів України.

Захоплююча конкурсна програма від партнерів та організаторів фестивалю.

Технічна студія «Винахідник» є генеральним спонсором фестивалю ROBOTICA.     

Запитуй  каталог фестивалю у адміністратора студії.



УЧАСТЬ У WRO (WORLD ROBOT OLYMPIAD)

Всесвітня олімпіада з робототехніки - ідеальна можливість бути залученим до вивчення 
технологій 21 століття.

WRO існує з 2004 року. На сьогодні WRO охоплює понад 35 країн світу і понад 15000 
команд з усього світу беруть участь в регіональних та національних олімпіадах. 

Дізнайся більше: www.wroboto.org

Українські команди, учні Технічної студії «Винахідник», беруть участь у WRO з 2009 року.  
І починаючи з першої олімпіади демонструють дуже високі результати:

2009 рік – Південна Корея. 6 місце у змаганнях роботів і спеціальний приз журі у 
                         творчій категорії за проект « Робот кондитер». 

2010 рік – Філіппіни. Спеціальний приз журі у творчій категорії за проект  
                        «Пожежний дирижабль»

2011 рік – ОАЕ. Всі команди потрапили до фінальної частини змагань – турніру   
    16-ти кращих команд світу в кожній категорії.

2012 рік – Малайзія . 8 місце у змаганнях роботів.

2013 рік – Індонезія.

2014 рік – Росія. 

Технічна студія «ВИНАХІДНИК»
на міжнародному рівні

www.vynahidnyk.org12

Нові олімпіади чекають на тебе! 
Дізнайся більше на сторінці: www.robotica.in.ua



УЧАСТЬ В FLL  

Технічна студія «Винахідник» у 2013 році приєдналася до найбільшого 
наукового Фестивалю FLL (First LEGO League)
     
Головна ідея фестивалю – надихнути молодь бути лідера-
ми в галузі науки та технологій. Фестиваль залучає більш 
ніж 20 000 дітей віком від 9 до 16 років до участі у створенні 
інноваційних рішень до проблем, що стоять перед вченими 
сьогодні.

ПРИЄДНАТИСЯ ДО НАУКОВОГО ФЕСТИВАЛЮ FLL 
ДУЖЕ ПРОСТО: 

Більше про FLL: www.usfirst.org/roboticsprograms/fll

Дізнайтеся більше про участь українських команд на сайті: www.fll.in.ua

Зберіть команду дітей віком 9-16 років (від 3-х до 10 чоловік). Команда 
може складатися з учнів твоєї школи або дітей співробітників твоїх бать-
ків, чи просто друзів.

Знайдіть дорослого наставника. Ним може стати твій родич або вчитель.

Сконструюйте свого робота,що виконує місії завдання.

Підготуйте командну презентацію на тему фестивалю і запропонуйте 
свій шлях вирішення запропонованої проблеми. Теми і завдання кожно-
го року змінюються.

Візьміть участь в українському етапі FLL на фестивалі ROBOTICA, який 
відбудеться у Києві. Отримайте диплом учасника, медаль та можливість 
представляти вашу команду на міжнародному рівні.

Фінал фестивалю “FLL” проходить у Сполучених Штатах Америки і вва-
жається найвизначнішою освітньою подією. Найкращі дитячі проекти 
отримують гранти та патенти на втілення запропонованих ідей. І це до-
росле і поважне ставлення до дитячих поглядів та інноваційних рішень. 

Технічна студія «ВИНАХІДНИК»
на міжнародному рівні
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УРИВКИ З ДИТЯЧИХ ТВОРІВ НА ТЕМУ: 
«ЯК ВИНАХІДНИК ЗМІНИВ МОЄ ЖИТТЯ»

Мені подобається, що ро-
бототехніка навчає дітей 
новим ідеям та екологічним 
технологіям, щоб наступне 
покоління змогло змінити 
життя на краще.Навчаючись 
у Винахіднику, я зрозумів -  
робототехніка принесе щось 
корисне у майбутній світ. 

(Марко Рапина, 11 років, 
Львів)

Я розумію, що навчання в 
студії захоплює мене все 
більше і більше. Цікаві розпо-
віді викладача, реально ство-
рені своїми руками рухомі 
моделі роблять мене впевне-
ним в тому, що в майбутньо-
му я зможу стати винахідни-
ком чи конструктором нових 
механізмів. Принципи фізи-
ки, які подаються нам у ігро-
вій формі, дозволяють легко 
зрозуміти складні речі.

(Гліб Семенюк, 7 років, Київ)

Я став менше хворіти, тому 
що не хочу пропускати жод-
ного заняття. Це теж моє до-
сягнення. 

(Артур Завістовський, 7 років, 
Київ)

Я дуже радий, що почав хо-
дити на Винахідник. Світ 
навколо мене змінився. 
Виявляється він не такий і 
складний, все можна зрозу-
міти. Винахідник допомагає 
мені повірити у себе. 

(Пештеряну Євген, 9 років,
Київ)

Нарешті настало 1 вересня і я 
зміг піти до Винахідника! Те-
пер це моя друга і найулюбле-
ніша школа, де кожного разу 
на мене чекають цікаві занят-
тя. Студія змінила моє життя 
на краще, вона допомагає 
мені здійснити мою мрію-ста-
ти робототехніком. 

(Акулов Леонід, 7 років,
Київ)

У ВИНАХІДНИКУ я  вчуся 
програмувати, і це дуже ко-
рисно у нинішній час. Я на-
віть задумався - ким я стану. 
Може, програмістом?  

(Щебльов Кирило,10 років, 
Київ)

Я мрію брати участь і пе-
ремагати у олімпіадах з 
робототехніки. Я мрію, що 
робототехніка стане моєю 
професією. А навчання у сту-
дії «Винахідник» — це перші 
кроки до здіснення цієї мрії. 

(Дмитро Пожаров, 9 років, 
Київ)

Лише у “Винахіднику” я 
відчуваю себе дорослою 
людиною.У студії я роблю 
те, на чому зовсім не розумі-
ються мої батьки. Нарешті не 
мама мені, а я  мамі пояснюю 
щось, чого вона не знає!!!  

(Микита Смоляр, 10 років, 
Київ)

Я дуже щасливий, тому що 
я займаюся у студії «Вина-
хідник». Сподіваюся, з часом 
я зможу стати зразковим 
випускником «Винахідника» 
і винахідником нових техніч-
них пристроїв! 

(Дмитро Яковенко, 11 років, 
Київ)

Студія «Винахідник» зробила значний внесок в мою освіту 
та формування мене, як особистості. Я ніколи не забуду тих 
чудових моментів в Філіппінах, Арабських Еміратах, Малайзії, 
тих злетів і падінь, успіхів і досягнень. Саме завдяки студії я 
той, хто я є. Дякую за все!
P.S. Робототехніка – це відкритий простір для творчості, якого 
так не вистачає в сучасній освіті…

(Олексій Ткаченко, 17 років,
Випускник ТС «Винахідник», трикратний переможець Всеу-
країнської олімпіади з робототехніки, призер Світової олім-
піади з робототехніки, студент Тайванського університету, 

факультет робототехніки)
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Мережа Технічних студій 
«Винахідник» в Україні:
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383 51 50, 
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