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Тема 1 Основні поняття технологій  

УРОК 1 

Тема:  Мета та завдання навчального предмета «Технології».   
Мета: 

 Ознайомлення з предметом, його метою і завданням. Можливості 

поширення загального розвитку в професійному напрямку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Роботи - наші друзі 

майбутнього.  

Робототе́хніка — 

прикладна наука, що опікується 

проектуванням, розробкою, 

будівництвом, експлуатацією та 

використанням роботів, а також 

комп'ютерних систем для їх 

контролю, сенсорного зворотного 

зв'язку і обробки 

інформації автоматизованих технічних систем.  

 
Орієнтована на створення роботів і робототехнічних систем, призначених для 

автоматизації складних технологічних процесів і операцій, у тому числі таких, 

що виконуються в недетермінованих умовах, для заміни людини під час 

виконання важких, утомливих і небезпечних робіт. 

Роботи можуть мати будь-яку форму, але деякі з них, зроблено схожими на 

людей за зовнішнім виглядом. Стверджується, що це допомагає у сприйнятті 

робота з певною реплікативною поведінкою, як правило, притаманною людям. 

Такі роботи намагаються повторити ходьбу, підйом, мову, в основному, все що 

може зробити людина. Багато з сучасних роботів, натхненні природою. 

Мета робототехніки — виробляти програмування задля контрольованої 

співпраці електроніки і механіки роботів. 

Термін роботехніка запровадив письменник-фантаст Айзек Азімов 1942 року. 

Слово робототехніка походить від слова робот, яке було представлено публіці 

чеським письменником Карелом Чапеком у його п'єсі R.U.R. (Россумські 

Універсальні Роботи) 1920 року. Слово робот походить від слов'янського слова 



Robota, що означає праця. Дійство починається на фабриці, яка виготовляє 

штучних людей, так званих роботів — істот, яких можна було помилково 

прийняти за людей — що дуже схоже на сучасні ідеї андроїдів. Сам Карел 

Чапек слово робот не вигадав — це зробив його брат Йозеф Чапек. 

Робототехніка 

буває будівельною, промисловою, побутовою, авіаційною, екстремальною (війс

ьковою, космічною, підводною). 

Роботи в майбутньому допомагатимуть людям із обмеженими можливостями. 

Таким чином людина зможе жити повноцінним життям, тобто ходити, 

харчуватись і т. д. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке сучасні технології? 

2. Що б використовували для полегшення життя? 

3. В яких сферах найбільш потрібна робототехніка?  

4. Як робототехніка зв’язана з вашою професією ? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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