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Таким чином, психокорекція на основі вивчення проявів
загальної прокрастинації методом КПТ спрямована на розвиток
реалістичного та доброзичливого сприймання себе, адаптивних
форм копінг-поведінки, засвоєння навичок ефективного таймменеджменту, створення сприятливих умов для активізації особистісних ресурсів та підвищення адаптаційного потенціалу.
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FIRST® (В ім’я сприяння розвитку та просуванню науки та
технології) була заснована винахідником Діном Кейменом, щоб
підвищити інтерес молоді та її участь у розвитку науки та технологій. Розташована в Манчестері, штат Нью-Гемпшир, FIRST
є некомерційною благодійною громадської організацією [1].
Рушійною силою організації є добровольці, тому FIRST будується на партнерстві з приватними особами, підприємствами,
290

– © ПУЕТ –

освітніми установами та органами влади. Багато компаній зі
світовим ім’ям виступають нашими спонсорами, виділяють
наставників та інших талановитих співробітників, а також
обладнання, щоб втілити в життя місію FIRST.
FIRST пропонує чотири програми: the FIRST Robotics
Competition (FRC®) для 9–12 класів, the FIRST Tech Challenge
(FTC®) для 7–12 класів; FIRST LEGO® League (FLL®) дітей
віком від 9 до 14 років, та Junior FIRST LEGO League (Jr. FLL®)
для дітей віком від 6 до 9 років. У будівлі штаб-квартири FIRST
також розташована установа дослідження та розвитку під назвою FIRST Place™. FIRST Place є невід’ємним учасником розробки змагань, нових програм, оцінки та професійного розвитку
наставників FIRST.
FIRST Tech Challenge (FTC) стартував у 2005 р. у відповідь
на потребу в робототехнічній програмі середнього рівня для
переходу команд з FIRST® LEGO® League (FLL) до FIRST®
Robotics Competition (FRC). Перші два роки пілотний проєкт
називався FIRST Vex Challenge, потім FTC став офіційною програмою FIRST і був перейменований у 2007 р. на FIRST Tech
Challenge.
FIRST Tech Challenge спрямований на учнів і передбачає допомогу наставників, його мета – дати учням можливість випробувати унікальні та надихаючі враження.
Більшу частину роботи учні роблять самі, проте наставники
керують цим процесом, допомагають своїми порадами та досвідом, щоб вони успішно впоралися з поставленим завданням.
Цінності FIRST засновані на повазі наших відмінностей та на
вивченні того, як ці відмінності можуть змінити на краще наше
життя. Найбільшого успіху програми FIRST досягають там, де
команди зуміли поширити цінності FIRST, засвоєні в робототехнічних командах, на те місцеве співтовариство, де вони живуть і
навчаються.
Змагання FTC стають випробуванням для творчого мислення
учнів, їхніх навичок вирішення проблем, дозволяючи їм будувати роботів, які роблять дивовижні речі. Учні проєктують та
будують роботів, які можуть бути запрограмовані на автономну
роботу або можуть керуватися дистанційно оператором для
виконання різноманітних завдань.
– © ПУЕТ –
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У 2022 р. у Полтаві з’явилися 2 команди FTC, які тренуються
в лабораторії робототехніки Полтавського університету економіки і торгівлі. Утім із початком війни підготовка до змагань
припинилася, оскільки робота з дітьми передбачає активне
залучення обладнання, в основі якого лежить робототехнічний
набір TETRIX фірми PITSCO.
Альтернативою у використанні дороговартісного обладнання
за відсутності можливості відвідувати лабораторію робототехніки можуть стати технології дистанційного навчання.
Потужним симуляційним засобом, який дозволяє відпрацьовувати програмування робота на реальних ігрових полях сезону
FTC змагань, є канадійська розробка – FTC Sim.
FTC Sim – онлайн середовище, яке дозволяє ментору організувати заняття з учасниками команди дистанційно, використовуючи симуляції різноманітних ігрових та тренувальних полів,
симуляцію стандартного робота із можливістю відпрацьовування етапу програмування [2].
FTC Sim дозволяє ментору створити клас як онлайн середовище для певного колективу учнів, в якому скеровуватиме
учнів на проходження тренувальних арен, вирішення поставлених завдань від відпрацювання руху робота по прямій лінії й
до виконання завдань поточного сезону. Крім того, ментор отримує інструментарій для стеження за успішністю проходження
навчання учасниками команди.
Альтернативою FTC Sim є фірмовий програмний продукт –
TETRIX® Virtual Robotics Simulation. На відміну від канадійської розробки даний продукт є платним, проте набагато функціональнішим. Цей симулятор передбачає проходження
15 активностей, які гарантуватимуть комплексну підготовку до
змагань без необхідності працювати з реальним обладнанням.
Проте розглянуті симулятори здебільшого спрямовані на
відпрацювання програмування і не охоплюють інженерну
складову.
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