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Қарағанды қ. 

3-4 желтоқсан 2021 жыл 



 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІМЕН БАЙЛАНЫС: 

 

+7 (7212) 41 51 94 

+7 776 251 04 22 

roboland.kz@gmail.com 

 

 

Фестиваль өткізілетін күндер: 3-4 желтоқсан 2021 жыл 

 

Жарыстар өтетін орын: 

№2 Оқушылар сарайы,  

Қарағанды қ., Оңтүстік-Шығыс, Есептік квартал 141, 690-құрылыс 

 

 

 

Теміржол сапаржайынан №2 Оқушылар сарайына дейін автокөлікпен жол жүрудің 

шамамен алғандағы  уақыты– 15-20 минут. 

 

 

Назар аударыңыз, бұл ЖАҢА Оқушылар сарайы  

(қаланың орталығында тағы біреуі бар) 
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ФЕСТИВАЛЬ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 

3 желтоқсан 2021 жыл, жұма 

  9.00 - 10.00 

Командалардың ROBOTMOUSE, Робот 

құрастыр, Теңге алу санаттары бойынша 

тіркелуі  

Тіркеу секциясы 

10.00 Фестивальдің ашылуы Акт залы 

10.30 – 13.00 
ROBOTMOUSE, Робот құрастыр, Теңге 

алу санаттары бойынша жарыстар  
Жарыстар секциясы 

13.00 – 14.00 

Командалардың Шығармашылық санат - 

10-14 жас, Сумо Grand - 11-13 жас, Су 

роботтарының лабиринті санаттары 

бойынша тіркелуі 

Тіркеу секциясы 

14.00 

ROBOTMOUSE, Робот құрастыр, Теңге 

алу санаттары бойынша жеңімпаздарды 

марапаттау  

Акт залы 

14.00 – 16.00 

Шығармашылық санат - 10-14 жас, 

Сумо Grand - 11-13 жас, Су 

роботтарының лабиринті санаттары 

бойынша жарыстар  

Жарыстар секциясы 

17.00 

Шығармашылық санат - 10-14 жас, 

Сумо Grand - 11-13 жас, Су 

роботтарының лабиринті санаттары 

бойынша жеңімпаздарды марапаттау  

Акт залы 

4 желтоқсан 2021 жыл, сенбі 

  9.00 - 10.30 

Командалардың Лабиринт, 

Робогеометрия - 10-13 жас, 

Шығармашылық санат - 7-9 жас 

санаттары бойынша тіркелуі  

Тіркеу секциясы 

10.30 – 13.00 

Лабиринт, Робогеометрия - 10-13 жас, 

Шығармашылық санат - 7-9 жас 

санаттары бойынша жарыстар  

Жарыстар секциясы 

13.00 – 14.00 

Командалардың Шығармашылық санат - 

15-18 жас, Сумо Grand - 14-17 жас, 

Робогеометрия - 14-17 жас санаттары 

бойынша тіркелуі  

Тіркеу секциясы 

14.00 

Лабиринт, Робогеометрия - 10-13 жас, 

Шығармашылық санат - 7-9 жас 

санаттары бойынша жеңімпаздарды 

марапаттау  

Акт залы 

14.00 – 16.00 

Шығармашылық санат - 15-18 жас, 

Сумо Grand - 14-17 жас, Робогеометрия 

- 14-17 жас санаттары бойынша 

жарыстар  

Жарыстар секциясы 

17.00 

Шығармашылық санат - 15-18 жас, 

Сумо Grand - 14-17 жас, Робогеометрия 

- 14-17 жас санаттары бойынша 

жеңімпаздарды марапаттау  

Акт залы 

17.00 Фестивальдің жабылуы Акт залы 

 

Ескертпе: Жеңімпаздарды марапаттау әр номинация бойынша жарыс аяқталғаннан 

кейін бір сағаттың ішінде өтеді  



САНАТТАР БОЙЫНША ЖАРЫС КЕСТЕСІ 

 

ROBOT MOUSE 

3 желтоқсан 9.00-10.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

3 желтоқсан 10.30-11.00 Нұсқаулық Жарыстар секциясы, №8 

3 желтоқсан 11.00-13.00 Жарыстар Жарыстар секциясы, №8 

3 желтоқсан 14.00 Марапаттау  Акт залы 

Робот құрастыр 

3 желтоқсан 9.00-10.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

3 желтоқсан 10.30-11.00 Нұсқаулық Жарыстар секциясы, №9 

3 желтоқсан 11.00-13.00 Жарыстар Жарыстар секциясы, №9 

3 желтоқсан 14.00 Марапаттау  Акт залы 

Теңге алу 

3 желтоқсан 9.00-10.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

3 желтоқсан 10.30-11.00 Нұсқаулық, карантин, жеребе тастау Жарыстар секциясы, №10 

3 желтоқсан 11.00-13.00 Жарыстар Жарыстар секциясы, №10 

3 желтоқсан 14.00 Марапаттау  Акт залы 

Робогеометрия, 10-13 жас 

4 желтоқсан 9.00-10.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

4 желтоқсан 10.00-10.30 Нұсқаулық, карантин, жеребе тастау Жарыстар секциясы, №9 

4 желтоқсан 10.30-13.00 Жарыстар Жарыстар секциясы, №9 

4 желтоқсан 14.00 Марапаттау  Акт залы 

Робогеометрия, 14-17 жас 

4 желтоқсан 13.00-14.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

4 желтоқсан 14.00-14.30 Нұсқаулық, карантин, жеребе тастау Жарыстар секциясы, №9 

4 желтоқсан 14.30-16.00 Жарыстар Жарыстар секциясы, №9 

4 желтоқсан 17.00 Марапаттау  Акт залы 

 «Болашақтың біліміндегі робот техникасы» шығармашылық санаты, 7-9 жас 

4 желтоқсан 9.00-10.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

4 желтоқсан 10.00-10.30 
Жобаларды орналастыру, жеребе 

тастау 
Жарыстар секциясы, №10 

4 желтоқсан 10.30-13.00 Жобаларды қорғау Жарыстар секциясы, №10 

4 желтоқсан 14.00 Марапаттау  Акт залы 

«Болашақтың біліміндегі робот техникасы» шығармашылық санаты, 10-14 жас 

3 желтоқсан 13.00-14.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

3 желтоқсан 14.00-14.30 
Жобаларды орналастыру, жеребе 

тастау 
Жарыстар секциясы, №10 

3 желтоқсан 14.30-16.00 Жобаларды қорғау Жарыстар секциясы, №10 

3 желтоқсан 17.00 Марапаттау  Акт залы 

«Болашақтың біліміндегі робот техникасы» шығармашылық санаты, 15-18 жас 

4 желтоқсан 13.00-14.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

4 желтоқсан 14.00-14.30 
Жобаларды орналастыру, жеребе 

тастау 
Жарыстар секциясы, №10 

4 желтоқсан 14.30-16.00 Жобаларды қорғау Жарыстар секциясы, №10 



4 желтоқсан 17.00 Марапаттау  Акт залы 

Cумо GRAND, 11-13 жас 

3 желтоқсан 13.00-14.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

3 желтоқсан 14.00-14.30 Карантин, жеребе тастау Жарыстар секциясы, №8 

3 желтоқсан 14.30-16.00 Жарыстар Жарыстар секциясы, №8 

3 желтоқсан 17.00 Марапаттау  Акт залы 

Cумо GRAND, 14-17 жас 

4 желтоқсан 13.00-14.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

4 желтоқсан 14.00-14.30 Карантин, жеребе тастау Жарыстар секциясы, №8 

4 желтоқсан 14.30-16.00 Жарыстар Жарыстар секциясы, №8 

4 желтоқсан 17.00 Марапаттау  Акт залы 

Лабиринт 

4 желтоқсан 9.00-10.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

4 желтоқсан 10.00-10.30 
Жарысқа шығуға дайындалу, 

жеребе тастау 
Жарыстар секциясы, №8 

4 желтоқсан 10.30-13.00 Жарыстар Жарыстар секциясы, №8 

4 желтоқсан 14.00 Марапаттау  Акт залы 

Су роботтарының лабиринті 

3 желтоқсан 13.00-14.00 Тіркелу Тіркеу секциясы, №5 

3 желтоқсан 14.00-14.30 Карантин, жеребе тастау Жарыстар секциясы, №9 

3 желтоқсан 14.30-16.00 Жарыстар Жарыстар секциясы, №9 

3 желтоқсан 17.00 Марапаттау  Акт залы 

 

Жарыстарға жіберу 

 

Фестиваль туралы ережеге сәйкес, финалдық Жарыстарға қатысқысы келетін 

командалардың басшылары www.roboland.kz сайтынан 4-қосымшаны жүктеп алады 

да, 2021 жылғы 22 қарашаны қоса мерзімге дейін roboland.kz@gmail.com 

электрондық поштасына толтырылған файлды жібереді. 

2021 жылғы 26 қарашадан кешіктірілмей финалдық жарыстарға қатысатын 

коамандалардың тізімі фестивальдің сайтына орналастырылады. 

Толық ақпаратты және құжаттардың нысанын фестивальдің www.roboland.kz 

сайтындағы «Ереже» бөлімінен таба аласыздар. 

Жарыстарды ұйымдастыру уақытының шектеулі болуына байланысты, 

Атқарушы дирекция финалдық Жарыстарға жіберілгендік туралы растау 

жолдамайды. 
           

Оқушылар сарайына кіргізу 

 

Қатысушыларды алып жүретін тұлғалардың, жаттықтырушылардың, 

ұйымдастырушылардың, төрешілердің кіруіне міндетті түрде кіреберісте 

температураны бақылаудан өтіп, ASHYQ жүйесінде сканерленгеннен кейін, жасыл 

статустары бар болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.  

18 жасқа толмаған балалар ASHYQ қолданбасысыз температураны бақылаудан 

өтеді. 

http://www.roboland.kz/
mailto:roboland.kz@gmail.com
http://www.roboland.kz/


 

Келіп жеткен кезде күтіп алу 

 

Әр командаға бекітілген еріктілер Қарағанды қаласындағы әуежайда, 

теміржолда немесе автосапаржайда күтіп алатын болады. Олар команда 

жаттықтырушысымен алдын ала хабарласады. 

 

Орналастыру 

 

Сайысқа қатысушылар тұратын жерлеріне өз беттерінше келеді. 

Қатысушыларды орналастыру оларды жіберген ұйымдардың есебінен жүзеге 

асырылады. 

Қонақ үйлердің тізімі мен бағалары туралы ақпарат фестиваль сайтында 

«Қатысушыларға арналған жадынама» бөлімінде орналастырылған. 

   

Трансфер 

 

Ұсынылған қонақүйлерге орналастырылатын командалардың барлығы 

орналасқан жерлерінен №2 Оқушылар сарайына дейін және кейін қарай 

ұйымдастырушылар белгілеген кесте мен бағыт бойынша трансфермен қамтамасыз 

етіледі. Трансфер ұйымдастыру үшін топ жетекшісі орналасқан жерлері мен 

қатысушылардың санын 2021 жылғы 1 желтоқсанға дейін ұйымдастырушыларға 

электронды пошта арқылы хабарлауға міндетті.   

Басқа жерлерде, сондай-ақ трансфер кестесінен тысқары орналасқан жағдайда 

– қатысушылардың №2 Оқушылар сарайына келуі мен кері қайтуы олардың өз 

есептерінен болады. 

№2 Оқушылар сарайынан қонақүйлерге жеткізу марапаттау рәсімі 

аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. 

 

Жарыстарға тіркелу  

 

Финалдық жарыстарға келген командалардың барлығы тіркелу процесінен өтуі 

тиіс. Тіркелу №2 Оқушылар сарайының фойесінде жүргізіледі. 

Команданы команда басшысы тіркейді. 

Тіркелу уақыты кестеде көрсетілген. 

 

Қажетті жабдықтар 

 

Әр командада мыналар болуы тиіс: 

− екі желілік сүзгі; 

− бағдарламалық жасақтама алдын ала орнатылған ноутбук; 

− қажетті материалдар – робот, бағдарламалар жазылған диск, бөлшектер мен 

компоненттер қоры, қосалқы батареялар, аккумуляторлар және т.б.; 

− қажетті санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік құралдары – бетперде, 

бахилалар. 

 



Қатысушылардың киім үлгісі 

 

Әр команда мүшелері команданың аты жазылған немесе оның ерекше белгісі 

көрсетілген бірдей футболка киюлері тиіс.  

 

Қатысушылардың футболкаларына фестиваль логотипін орналастыруға - 

Ұйымдастырушылармен міндетті түрде келісу бойынша рұқсат етіледі.  

 

Іссапар куәліктері 

 

Ісапар куәліктеріне тіркеу секциясында белгі соғылады. 

 

Тамақтану 

 

Эпидемиологиялық шектеулерге байланысты жарысқа қатысушылардың 

тамақтануы өз бетімен және жіберуші ұйым есебінен, №2 Оқушылар сарайынан 

сыртта ұйымдастырылады.  

 

Гардероб, сақтау камерасы 

 

№2 Оқушылар сарайында киім-кешек пен аяқ киімді тапсыруға болатын 

гардероб жұмыс істейтін болады. Нөмірлерді ұқыптап сақтаңыздар. 

Ұйымдастырушылар қараусыз қалған заттар үшін жауапты болмайды, бірақ 

фестивальге қатысушылардың мүлкі жоғалуы жағдайларын болдырмас үшін барлық 

шараларды қабылдайды. 

Гардеробта сонымен қатар ноутбук немесе робот техникасын қалдыруға да 

болады. 

 

         Жеңімпаздарды марапаттау, дипломдар мен сертификаттар 

 

Байқауға қатысушыларды марапаттау №2 Оқушылар сарайының акт залында 

фестиваль бағдарламасына сәйкес күніне екі рет өтеді. 

Сертификаттар қатысушыларға жарыстардың әр санатының соңында беріледі. 

Сертификаттарды команданың басшысы тіркеу үстелінен алады. 

Әр санат бойынша жүлдегер командалар кубоктармен марапатталады. Команда 

қатысушылары 1, 2 және 3-ші орындар үшін медальдармен, бағалы сыйлықтармен 

және дипломдармен марапатталады. Басшы – тиісті медальмен, бағалы сыйлықпен 

және дипломмен марапатталады. 

 

Көрермендерді кіргізу 

     

          Эпидемиологиялық шектеулерге байланысты Жарыстар көрерменсіз өткізіледі.  

Ата-аналар мен қастарындағы адамдардың кіруіне міндетті түрде кіреберісте 

температураны бақылаудан өтіп, ASHYQ жүйесінде сканерленгеннен кейін, жасыл 

статустары бар болған жағдайда ғана рұқсат етіледі. 



Ата-аналардың және бірге жүретін адамдардың кіруіне міндетті түрде кіреберісте 

температураны бақылаудан өтіп, ASHYQ жүйесінде сканерленгеннен кейін, жасыл 

статустары бар болған жағдайда ғана рұқсат етіледі. 

 


