
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕНІНГ 

«PROMETHE-U.S.-Робототехніка» 

 

Дата та час проведення: 30 листопада 2018 року з 1300-1545  

Село: Софіївська Борщагівка, Київська область, Україна 
 

 
 

Софіївсько-Борщагівський навчально-виховний комплекс 

"Спеціалізована школа I-III ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів"  

1300 - 1315
 Реєстрація 

1315 - 1330
 Анкетуваняя учасників про майбутню професію 

1330 - 1335
 Відкриття заходу 

1335 - 1345
 

«Сучасна інженерія в рамках проекту PROMETHE-U.S.», 
менеджер проекту Романова Катерина 

1345 - 1410
 

«Робототехніка, технологічне мислення і професії роботів»,  
викладач робототехніки Mindstorms, тренер команд-учасниць 
національних та міжнародних олімпіад, координатор 
відкритих змагань з робототехніки Костянтин Луньов 

1410 - 1430
 Здійснення керування роботами-конструкторами 

1430 - 1500
 Вікторина «Юний Робототехнік» 

1500 - 1515
 Нагородження переможців 

1515 - 1545 Обід 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТРЕНІНГ 

«PROMETHE-U.S.-Робототехніка» 

Дата та час проведення: 30 листопада 2018 року з 1300-1545  

Село: Софіївська Борщагівка, Київська область, Україна 

 

Про проект 

Мета проекту «Популяризація технічної і екологічної вищої освіти» 

(PROMETHE-U.S.) – підвищення обізнаності молоді у перевагах технічних та 

екологічних професій для успішного розвитку української економіки. 

Ідея проекту виникла у зв’язку зі зростанням потреб вітчизняних підприємств і 

організацій у висококваліфікованих спеціалістах технічного і екологічного спрямування, 

щоб подолати розрив між попитом на технічних експертів та кількістю людей, які 

обирають відповідні спеціальності. 

Проект був розроблений фахівцями Центру ресурсоефективного та чистого 

виробництва, який з 2013 року здійснює підтримку вітчизняних компанії та інституцій у 

підвищенні їх ефективної роботи та екологічних показників шляхом сприяння трансферу 

технологій, проведення енергоаудитів, викладання курсів екологічного та технічного 

спрямування в вітчизняних закладах вищої освіти та організаціях. 

Фінансування проекту здійснюється Посольством США в Україні. 

 

Мета: 

сприяти підвищенню енергетичної та екологічної ефективності в Україні шляхом 

популяризації екологічної та технічної освіти серед молоді. 

 

Завдання: 

 ознайомити молодь, яка обирає свою майбутню професію з перевагами і 

перспективами технічної освіти; 

 зацікавити школярів сучасними технічними розробками та дослідженнями у сфері 

захисту довкілля та збереження природних ресурсів; 

 донести до майбутнього покоління роль технічної освіти в успішному розвитку 

України. 

 

Цільова аудиторія проекту – школярі 9-11 класів, які планують здобувати вищу освіту 

і через 5 – 8 років (термін, необхідний для підготовки спеціалістів) зможуть стати 

рушіями економічного розвитку та охорони навколишнього середовища. 




