
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

 

 

НАКАЗ  
 

12.09.2018      Київ № 65 
 

Про проведення змагань 

«Роботрафік – 2019» 

 

 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про освіту», на виконання п. 18 

Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р та з метою реалізації 

державної політики і концептуальних засад Нової української школи щодо 

посилення розвитку освіти наукового спрямування, розширення інноваційних 

напрямів STEM-освіти та набутті учнівською молоддю компетентностей, 

необхідних для подальшої конструкторської, винахідницької діяльності, 

популяризації науково-технічної творчості, робототехніки, електроніки та 

формування в учнівської молоді життєвих навичок безпеки дорожнього руху 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у листопаді 2018 року обласний етап, а в лютому 2019 року 

фінальний етап змагань «Роботрафік – 2019». 

2. Затвердити склад організаційного комітету змагань «Роботрафік – 

2019» (додаток). 

3. Організаційному комітету розробити та затвердити порядок 

проведення змагань «Роботрафік – 2019» до 05.10.2018 року. 

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

методичний супровід змагань «Роботрафік – 2019». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника директора Ю.І. Завалевського. 

 

 

Директор  

 

 

О. М. Спірін  



 
 

Додаток  

до наказу ДНУ «Інститут 

модернізації і змісту освіти» 

від 12.09.2018  № 65 

 

Склад організаційного комітету  

змагань «Роботрафік– 2019» 
Завалевський  

Юрій  

Іванович 

Перший заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», доктор педагогічних наук, професор 

Патрикеєва  

Олена Олександрівна 

начальник відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти», голова організаційного комітету 

Бутурліна  

Оксана  

Василівна 

Завідувач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами 

КВНЗ «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Валько  

Наталія 

Валеріївна 

доцент кафедри інженерії і кібернетики Херсонського державного 

університету 

Василашко  

Ірина  

Павлівна 

завідувач сектору підготовки вчителів STEM-освіти відділу 

STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

Дзюба  

Сергій  

Миколайович 

 

заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель 

інформатики НВК №141 «ОРТ» м. Києва  

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) 

Черненко  

Роман  

Миколайович  

вчитель інформатики навчально-виховного комплексу №141 

«ОРТ» м. Києва  

Дзингель  

Антон Олександрович 

методист навчально-методичного відділу координації освітньої 

діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО 

Полякова  

Наталія  

Петрівна 

доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих 

систем Запорізької державної інженерної академії 

Блінов 

Ігор  

Павлович 

Заступник директора Інституту комп’ютерних систем Одеського 

національного політехнічного університету 

 


