
Всеукраїнська мережа безкоштовних гуртків з 
навчання програмуванню дітей 9-11 років



Code Club виник у Великобританії у 2012 р. 

Cьогоднi: 8000 клубів у 45 країнах світу, з них 4000 у 
Великобританiї

Програму перекладено на 15 мов

Ініціативу підтримують Google, Samsung, Mozilla

45 000 дiтей навчаються у Code Club

Code Club World



Ми стали першими з усіх країн світу, хто
переклав програми і запровадив гурток
програмування в Україні!



Хочу кодувати! 

Що краще: гратися в комп’ютерні
ігри чи створювати їх власноруч? 

Що приємніше: милуватися
створеними кимось веб-сайтами чи
з гордістю демонструвати власні
проекти? 

Що перспективніше: бути юзером 
чи орієнтуватися у тому, як 
працюють гаждети, якими ти
користуєшся?

Наші діти!



• розуміти правила, за якими працюють новітні технології
• розвиває логіку і уяву
• дає можливість творити
• вирішувати проблеми та критично мислити
• ставати чарівниками майбутнього

Code Club UA допомагає дітям:









навчальні плани на другому 
етапі дуже гнучкі, щоб ви змогли
пристосувати їх під ваші
потреби. Завдання на цьому
етапі потребують креативного 
підходу до вирішення проблем

Чому ми навчаємо?

Рівень перший: Scratch

запрошуємо вас у подорож
інтерфейсом Scratch. На вас 
чекає три ступені складності. 
У рамках проекту ви створите 
ігри та анімацію

Рівень другий: Hard Scratch

діти на цьому рівні
ознайомлятся з веб-блоками і 
навчаться конструювати власні
сайти

Рівень третій: HTML & CSS
на цьому рівні діти отримають
базові уявлення про серйозну
мову програмування Python у 
цікавій формі.

Рівень четвертий: Python 





Code Club у ЗМІ



Як це працює



• Нас 148 в Україні!

Карта Code Club Ukraine





Як проходять заняття Code Club UA



• Відкриття 70 нових локацій
в 13 областях України, 
включаючи Донецьку.

• До занять залучено 1150 
дітей

• До команди Code Club UA 
приєдналися 84 волонтера з 
усієї України

Підсумки навчального року 2015-2016



• До кінця навчального року 250 діючих клубів
• Залучити до занять 2000 нових учнів

Стратегічний план на 2016-2017 
навчальний рік



• Інформаційна підтримка 
• поділитися інформацією в соціальних мережах
• розмістити статтю в блозі, на сайті
• Інтерв'ю в ЗМІ, на телебаченні, радіо

Як допомогти проекту?



• Техніка – дітям
• Більшість наших локацій не обладнані технікою. І діти

приходять зі своїми ноутбуками. Але не у всіх є така
можливість. Ви можете допомогти.

Як допомогти проекту?



• Інвестуй в ідею

• Перераховані Вами кошти будуть спрямовані на 
проведення випускних вечорів, роздруківку дипломів про 

проходження курсу, роздавальних матеріалів, 
організацію призів для найкращих учнів, а найголовніше
– це розширення нашої команди в усіх регіонах України!

Як допомогти проекту?



• Приміщення

У Вас є порожній клас або приміщення, де можна раз в 
тиждень провести урок? Наявність комп'ютерів не 

обов'язкова! Напишіть, ми раді кожній нагоді.

Як допомогти проекту?



• Стань волонтером
• Хочете відчути себе чарівником? Навчіть дітей грати в 

програмування. Жоден менеджер не буде дивитися на 
Вас такими очима, як дивляться діти, які створять самі

свої перші програми.

Як допомогти проекту?



Наші партнери







Дякую за увагу!

"Сode Club UA –
IT майбутнє України"


