
 
 

 

Керівникам органів  

управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, об’єднаних 

територіальних громад  
 

Шановні колеги !  
 

Висловлюємо щиру подяку за співпрацю та повідомляємо, що на базі 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 30.10.2021 року відбудеться Міжнародний україно-

литовський фестиваль робототехніки та мейкерства «Robo-Maker Faire – 

2021».  

До участі у фестивалі запрошуються учні закладів загальної середньої 

освіти, позашкільної освіти, студенти закладів професійно-технічної та вищої 

освіти, які не досягли 21 року. 

З метою впровадження STEAM-технологій в освіті України, поширення 

робототехніки в закладах освіти, популяризації фестивального руху, 

мейкерської культури та винахідництва серед молоді, просимо Вас сприяти в 

інформуванні педагогічних працівників та участі учнів (студентів) закладів 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти, студентів закладів 

професійно-технічної та вищої освіти у фестивалі.  

Положення про проведення Міжнародного україно-литовського 

фестивалю робототехніки та мейкерства «Robo-Maker Faire – 2021» 

додається. Регламент змагань буде надіслано після реєстрації участі у 

другому інформаційному листі. 

 

Для участі потрібно зареєструватися за посиланням :  

https://forms.gle/LL9RiVHQR7uPADCL8  

 
 

 

З повагою,  
ректор              О. НЕСТУЛЯ 
 
 
Юрій Матвієнко  0999601503 

  

02-6/9 02             09 2021 

https://forms.gle/LL9RiVHQR7uPADCL8


Додаток 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Міжнародного україно-литовського фестивалю  

робототехніки та мейкерства  

«Robo-Maker Faire – 2021»  

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

В інформаційному суспільстві бути конкурентоспроможним – значить 

бути готовим розвивати інноваційне виробництво, фундаментальну і 

прикладну науку, але головне – бути готовим до неперервної освіти як 

процесу зростання інтелектуального, морального та освітнього потенціалу 

особистості відповідно до її або суспільних потреб протягом усього життя. 

Виникає потреба в застосуванні вже на рівні здобуття загальної 

середньої освіти нових або актуалізованих освітніх засобів, що сприяють 

ефективному формуванню мета-предметних компетенцій. В якості одного з 

таких засобів все частіше називають STEAM-освіту та освітню робототехніку 

як вдалий інструмент її реалізації. Актуальність її застосування 

обумовлюється ще і глобальною діджиталізацією більшості галузей 

сучасного виробництва і взагалі сфер діяльності сучасної людини.  

Освітня робототехніка – це новий міждисциплінарний напрямок 

навчання школярів, що інтегрує знання про фізику, мехатроніку, технологію, 

математику, кібернетику та ІКТ, що дозволяє залучити в процес 

інноваційного науково-технічної творчості учнів різного віку. Вона 

спрямована на популяризацію науково технічної творчості та підвищення 

престижу інженерних професій серед молоді, розвиток у молоді навичок 

практичного вирішення актуальних інженерно-технічних завдань і роботи з 

технікою. Освітня робототехніка знаходиться на стику перспективних 

областей знань: механіки, електроніки, автоматики, конструювання, 

програмування, схемотехніки і технічного дизайну. Це є дієвим інструментом 

впровадження STEAM освіти, оскільки в її основі закладено 

міждисциплінарний підхід та проєктна діяльність.  

В Україні відсутня масова культура мейкерства та винахідництва. 

Даний фестиваль спрямований на популяризацію робототехніки та культури 

мейкерства в Україні, що, в свою чергу, підвищить творчий потенціал та 

м’які навички молоді. Типові інтереси, якими користується культура 

мейкерства, включають інженерно-орієнтовані заняття, такі як електроніки, 

робототехніки, тривимірного друку та використання засобів комп’ютерного 

цифрового управління. Поширення та просування робототехніки, мейкерства 

та винахідництва є обов'язковою частиною розвитку креативних індустрій в 



 
 

Україні, що визначено пріоритетами Міністерства культури та інформаційної 

політики України, стратегією «Національна стратегія економіка України 

2020» тощо. 

Проведення фестивалю Robo-Maker Faire покликане сприяти розвитку 

та реалізації творчих задумів обдарованих школярів та студентської молоді, 

впровадженню STEАM-технологій викладання та основ робототехніки в 

закладах освіти, професійній орієнтації молоді щодо вибору професій, 

пов’язаної із інженерією та програмуванням та винахідництвом.  

 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Мета і завдання фестивалю «Robo-Maker Faire» (далі – 

Фестиваль) 

Створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації 

обдарованих дітей та молоді, розширення мережі закладів освіти, в яких 

впроваджено STEAM, робототехніка та винахідництво і мейкерство, 

створення україно-литовської спільноти команд робототехніки та 

винахідників для обміну кращим досвідом та подальшої комунікації. 

Популяризація робототехніки та мейкерства в Україні, спонукання учнівської 

та студентської молоді до інноваційної науково-технічної творчості, 

впровадження сучасних технологій у навчальний процес, профорієнтація 

школярів. 

 

2.2. Завданнями проведення Фестивалю є: 

– стимулювання зацікавленості учнівської та студентської молоді до 

основ наукової діяльності, вивчення інформаційних та інноваційних 

технологій, робототехніки та опанування STEAM-дисциплінами; 

– професійна орієнтація учнів та студентів на здобуття STEAM-фаху; 

– сприяння самореалізації учнівської та студентської молоді у галузі 

конструкторської діяльності, програмування, винахідництва та 

мейкерства; 

– виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді, надання 

допомоги у виборі STEAM-професії; 

– демонстрація винаходів та обмін досвідом мейкерів; 

– обмін ідеями та досвідом у створенні робототехнічних систем та 

пристроїв; 

– створення спільноти зацікавлених у напрямках діяльності 

фестивалю (мейкерів, винахідників, команд з робототехніки тощо); 

– налагодження міжнародних зв'язків серед учасників фестивалю; 



– вибудовування багаторівневої системи освітніх змагань із 

робототехніки; 

– вирішення актуальних завдань сучасної освітньої робототехніки; 

– розвиток творчих та науково-технічних зв’язків із іншими містами 

та країнами, залучення досвідчених учасників змагань. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕСТИВАЛЮ 

 

3.1 Місце і терміни проведення 

Фестиваль проводиться на базі Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за адресою: 

вул. Коваля, 3 (30 жовтня 2021 року). За необхідності, в разі ускладнення 

епідеміологічної ситуації фестиваль може бути проведено у змішаному або 

онлайн форматі. 

 

3.2. Організатори і партнери Фестивалю 

Організаторами Фестивалю є: 

– ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; 

– Вільнюська Колегія / Вільнюський університет прикладних наук 

(Литва); 

– Дитяча школа програмування і робототехніки «Robot School»; 

– КЗ «Міжшкільний ресурсний центр Полтавської міської ради». 

 

3.3. Організаційний комітет Фестивалю 

Для координації роботи із підготовки та проведення Фестивалю 

призначається організаційний комітет, який виконує такі функції: 

– здійснює роботу із підготовки та проведення Фестивалю; 

– розглядає спірні моменти, які виникають у процесі підготовки та 

проведення Фестивалю; 

– затверджує склад журі; 

– бере участь у розгляді апеляцій, поданих керівниками команд; 

– проводить роботу з інформаційного забезпечення Фестивалю; 

– узгоджує програму проведення Фестивалю; 

– організовує комунікацію між партнерами та учасниками 

Фестивалю. 

 

3.4. Учасники Фестивалю: 

У Фестивалі беруть участь учні закладів загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, які не 

досягли 21 років (в змаганнях з робототехніки відповідно до вікових 

обмежень окремих дисциплін  див. Регламент). Вік визначається на день 



 
 

проведення фестивалю. Участь у виставці предметів мейкерської культури і 

винахідництва та хакатоні проходить без вікових обмежень. 

Для участі у Фестивалі необхідно зареєструвати учасників за адресою 

https://forms.gle/LL9RiVHQR7uPADCL8 до 08 жовтня 2021 року. 

Учасники змагань повинні мати власні роботототехнічні набори 

відповідно до номінації, в якій беруть участь. Учасники виставки 

представляють готові зібрані моделі. 

 

3.5. Суддівські та апеляційні колегії 

3.5.1. У роботі суддівських і апеляційних колегій беруть участь 

провідні фахівці з робототехніки, керівники гуртків, учителі та викладачі 

закладів освіти, які навчають основам робототехніки, а також студенти, 

магістранти та спеціалісти з відповідними кваліфікаціями та 

компетентностями. 

3.5.2. Суддівські колегії забезпечують суддівство при проведенні 

змагань у відповідності до регламенту.  

3.5.3. Апеляційні колегії розглядають апеляції учасників змагань, 

подані відповідно до регламенту подачі апеляцій. 

 

3.6. Партнери 

3.6.1. Партнерами у проведенні Фестивалю є: 

– Департамент освіти Полтавської міської ради. 

3.6.2. Інформаційними партнерами Фестивалю є: 

– Телеканал «PTV». 

3.6.3. На договірній основі до проведення Фестивалю можуть 

залучатися інші організації. 

 

3.7. Інформаційне забезпечення 

3.7.1. В результаті проведення Фестивалю буде створена спільнота, 

діяльність якої у тому числі полягатиме і в промоції та провайдингуванні 

Фестивалю серед потенційних його учасників через групу спільноти у 

соціальній мережі Facebook – www.facebook.com/groups/robomakerfaire/  

3.7.2. На офіційних сайтах організаторів та у групі в Facebook 

публікується інформація про дату та місце Фестивалю, регламент змагань та 

інформація про зміни, списки учасників, суддівські протоколи і результати 

змагань, а також інша інформація, що стосується роботи Фестивалю. 

3.7.3. Через https://forms.gle/LL9RiVHQR7uPADCL8 відбувається 

реєстрація на всі заходи змагань. 

3.7.4. При реєстрації на Фестиваль команди та окремі учасники 

зобов’язані надати точну інформацію про учасників відповідно до вимог 

https://forms.gle/LL9RiVHQR7uPADCL8
http://www.facebook.com/groups/robomakerfaire/
https://forms.gle/LL9RiVHQR7uPADCL8


форми реєстрації. У випадку надання недостовірної чи неповної інформації, 

їм може бути відмовлено в участі у змаганнях. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

 

4.1. Програма Фестивалю 

Програма Фестивалю включає: 

– Змагання Lego-архітекторів – виставка проєктів на задану тему, які 

представляють моделі будівель, пристроїв та механізмів, 

призначених для розв’язку важливих соціальних, екологічних, 

технічних чи архітектурних проблем (використання деталей Lego) – 

для дітей молодшого шкільного віку; 

– Виставка авторських винаходів та робіт представників мейкерської 

культури; 

– Хакатон з креативної електроніки (використання Arduino); 

– Виставка технічних гуртків та колективів; 

– Розважальна програма для гостей Фестивалю; 

– Змагання з робототехніки у молодшій віковій категорії (від 6 до 10 

років; кількість учасників до 5 чоловік) – використання наборів 

Lego WeDo 2; 

– Змагання у середній віковій категорії (від 10 до 17 років; кількість 

учасників до 5 чоловік) – використання Lego Mindstorms NXT, EV3, 

SPIKE Prime; 

– Змагання у старшій віковій категорії (від 17 до 21 року; кількість 

учасників до 5 чоловік) – використання TETRIX, myRIO; 

– Інші змагання. 

 

4.2. Змагання 

Тотожними вважаються поняття «дисципліна», «вид змагань», 

«змагання», «номінація». Змагання проводяться згідно з відповідним 

регламентом у окремих номінаціях. Регламент змагань учасники фестивалю 

отримують після реєстрації. 

 

4.3. Визначення переможців 

Переможці і призери змагань нагороджуються дипломами, кубками і 

призами під час проведення церемонії нагородження.  

Змагання проводяться за окремими дисциплінами, у кожній із яких 

виявляються 3 призових місця. На розсуд організаційного комітету, кількість 

призових місць може бути змінена. 

Організатори змагань не несуть відповідальність за особисті речі, 

набори та комплектуючі учасників змагань 



 
 

 

4.4. Виставка  

4.4.1. Виставка винаходів та авторських предметів мейкерської 

культури проводяться у межах Фестивалю з метою обміну досвідом серед 

мейкерів та винахідників й створення спільноти для поширення мейкерської 

культури. 

4.4.2. Учасники, які бажають продемонструвати власні винаходи та 

продукцію, мають зареєструватися на сторінці Фестивалю в категорії участі 

«Виставка». 

 

4.5. Хакатон 

4.5.1. Хакатон – це організований івент, під час якого спеціалісти 

переважно одного профілю формують команди та вирішують конкретне 

завдання практичного характеру або розробляють дієве рішення за 

обмежений час.  

4.5.2. Завдання оголошується безпосередньо на початку хакатону. 

Командам організувати роботу (відповідають на питання та дають поради) 

допомагають досвідчені ментори. 

4.5.3. Усі команди презентують свої ідеї перед журі під час пітчингу. 

Серед пітчів визначається 3 найкреативніші та найкращі вирішення 

поставленого завдання. 

 

5. Підбиття підсумків і нагородження 

5.1.1. У кожній номінації нагороджуються перші три місця у 

відповідності до регламенту проведення  змагань, якщо інше рішення не було 

прийняте організаційним комітетом. 

5.1.2. Необхідно не менше 15 комплектів нагород (кубки, грамоти, 

призи) – по одному комплекту на кожне призове місце. 

5.1.3. Кожен зареєстрований учасник отримує сертифікат учасника та 

сувенірну продукцію Фестивалю. 

 

6. Календарні терміни 

6.1.1. У таблиці 1 наведені календарні терміни проведення Фестивалю. 

6.1.2. Рішення про зміну термінів проведення Фестивалю приймається 

організаційним комітетом, але не пізніше, ніж за три тижні до офіційно 

заявленої дати відкриття Фестивалю. 

6.1.3. Розклад проведення змагань та інших заходів готується 

організаційним комітетом і публікується на сторінці Facebook Фестивалю не 

пізніше, ніж за один день до офіційно заявленої дати відкриття Фестивалю. 

 



 

 

Таблиця 1. Розклад Фестивалю 

Дата Заявлені заходи 

До 08.10.2021 Прийом заявок від учасників змагань із освітньої 

робототехніки, виставки та хакатону. Робота із 

організації змагань. 

09-15.10.2021 Формування списку учасників і уточнення 

номінацій 

16.10-29.10.2021 Підготовка до проведення фестивалю 

29.10.2021 Заїзд учасників із інших міст, поселення 

30.10.2021 Відкриття Фестивалю, тренування для всіх видів, 

перший день змагань, виставка, хакатон. 

31.10.2021 Другий день фестивалю (за бажанням). Екскурсія 

містом. Спільні майстер-класи із полтавськими 

студіями. 

 

7. Організаційний комітет 

7.1.1. Склад організаційного комітету: 

1.  Юрій Матвієнко Проректор з науково-педагогічної роботи ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

2.  Романас Тумасоніс Декан факультету Електроніки та інформатики 

Вільнюської колегії / Вільнюського 

університету прикладних наук 

3.  Юлія Матвієнко Заступниця директора Комунального закладу 

«Міжшкільний ресурсний центр Полтавської 

міської ради» 

4.  Вікторія Сувальська Директорка Полтавської дитячої школи 

програмування та робототехніки «Robot 

School» 

5.  Володимир Бабенко Методист Центру STEAM-освіти 

Комунального закладу «Полтавський 

міжшкільний ресурсний центр» 

6. Зоя Романець Методист Центру STEAM-освіти 

Комунального закладу «Полтавський 

міжшкільний ресурсний центр» 

7. Агахан Абасов Провідний фахівець Центру STEAM-освіти 

Комунального закладу «Полтавський 

міжшкільний ресурсний центр» 



 
 

9. Олена Гаращенко  Методист, викладач Полтавської дитячої 

школи програмування та робототехніки «Robot 

School» 

10. Олександр Чабан Викладач Полтавської дитячої школи 

програмування та робототехніки «Robot 

School» 

 

 

 

 

 

 

Голова оргкомітету 

 

 

Юрій МАТВІЄНКО 

 

 

  

 


