
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

 

 

НАКАЗ  
 

19.02.2018 Київ 13 
 

Про проведення Всеукраїнських 

змагань «Роботрафік –  2018» 

 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про освіту» та на виконання п. 233 

планування роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 

освіти» на 2018 рік, затвердженого наказом Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» «Про планування роботи Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на 2018 рік»                             

від 27.12.2017 № 77, з метою розвитку інноваційних напрямів STEM-освіти, 

популяризації науково-технічної творчості, робототехніки, електроніки, 

створення і програмування роботизованих систем та формування в учнівської 

молоді життєвих навичок безпеки дорожнього руху 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 2 березня 2018 року Всеукраїнські змагання «Роботрафік – 

2018». 

2. Затвердити склад організаційного комітету Всеукраїнських змагань 

«Роботрафік – 2018», що додається. 

3. Організаційному комітету розробити та затвердити порядок проведення 

Всеукраїнських змагань «Роботрафік – 2018» до 20 лютого 2018 року. 

4. Відділу STEM-освіти (Патрикеєва О.О.) забезпечити організаційно-

методичний супровід Всеукраїнських змагань «Роботрафік – 2018». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

директора Ю.І. Завалевського. 

 

 

 

В.о. директора 

 

 

 

 

О.М. Спірін 



 

                                                                                     Додаток  

до наказу ДНУ «Інститут 

модернізації і змісту освіти» 

від 19.02.2018 № 13 

 

Склад організаційного комітету  

Всеукраїнських змагань «Роботрафік – 2018» 
 

Патрикеєва Олена 

Олександрівна 

начальник відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», голова організаційного 

комітету 

Василашко Ірина  

Павлівна 

завідувач сектору підготовки вчителів STEM-освіти 

відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

Гончарова Наталія 

Олександрівна 

науковий співробітник відділу STEM-освіти ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», кандидат 

педагогічних наук 

Дзюба Сергій 

Миколайович 

заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель інформатики НВК №141 «ОРТ» м. Києва, 

співзасновник навчального STEM-центру «Сократ» (за 

згодою) 

Кіт Ігор 

Володимирович 

вчитель інформатики КЗ «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів «Освітні ресурси та технологічний тренінг» 

№ 94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики 

ім. Володимира (Зеєва) Жаботинського Одеської міської 

ради Одеської області (за згодою) 

Хачатрян Сюзанна 

Акопіківна  

менеджер з питань регіонального розвитку Благодійної 

організації «Благодійна установа «Освітні ресурси і 

технологічний тренінг» (за згодою) 

Цибулянко Микола 

Павлович 

експерт-консультант у галузі освітньої та промислової 

робототехніки (за згодою) 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 


