
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА  

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»  
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14 

 
14.02.2018  № 22.1/10-372 

На №________від___________ 

Ректорам (директорам) обласних та 

Київського міського інститутів 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Про проведення Всеукраїнських 

змагань «Роботрафік – 2018» 

 

Шановні колеги! 
 

На виконання п. 233 планування роботи Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» на 2018 рік (наказ ІМЗО 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 2 березня 2018 року в м. Києві 

проводяться Всеукраїнські змагання «Роботрафік – 2018». 

Команди з учнів 8 – 11 класів змагаються в конкурсних категоріях: 

- рух моделі робоавтомобіля по міській трасі з дотриманням ПДР; 

- рух з максимальною швидкістю по гоночній трасі; 

- конкурс інженерних пропозицій щодо підвищення безпеки 

транспортного руху; 

- тест за правилами дорожнього руху; 

- створення тривимірних вузлів автомобіля у системах інженерного 

проектування.  

Команди беруть участь у змаганнях безкоштовно. 

Просимо сприяти участі у заході обласних координаторів з питань 

розвитку SТЕM-освіти в регіоні з метою вивчення методики, досвіду 

проведення змагань «Роботрафік», вчителів-кураторів команд, що пройшли 

навчальні тренінги з методики проведення та участі у змаганнях, учасників 

команд і їх кураторів, які подали заявку на участь у змаганнях та 

поінформувати заклади  освіти області про захід.  

Змагання відбудуться 2 березня 2018 року на базі НВК № 141 «ОРТ» 

м. Києва за адресою: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, буд. 5.  

Проїзд та харчування не відшкодовуються. 



Всеукраїнські змагання «Роботрафік – 2018» проводяться за підтримки 

Благодійної організації «Благодійна установа «Освітні ресурси і 

технологічний тренінг», навчального STEM-центру «Сократ» у рамках 

Меморандуму про співпрацю. 

Дізнатися більше та слідкувати за подіями можна за посиланнями: 

http://www.imzo.gov.ua; http://www.ort.org.ua/robotraffic/; 

у мережі Facebook на сторінці групи «Відділ SТЕM-освіти ІМЗО» 

(https://www.facebook.com/groups/805895179541236/). 

Додаткову інформацію можна отримати у координаторів проекту: 

Дзюба Сергій Миколайович (т. 066-210-59-10, dziuba.serhii@gmail.com),  

Білик Тетяна Василівна (т. 068-952-62-11, stemosvita@gmail.com). 

 

 

 

 

 

З повагою 

в. о. директора                                                                                       

 

 

 

 

О.М. Спірін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: Білик Т.В. 

 т. 248 24 65 
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