
  

 
Робототехника, бағдарламалау және инновациялық технологиялардың «ROBOLAND 2019» V-ші 

халықаралық фестивалінің 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
 

28 наурыз 2019 жыл, бейсенбі 

12:00 - 18.00 Барлық санат қатысушыларын тіркеу (қатысушылардың қалауы бойынша) Тіркелу орны 

15:00 - 18.00 Фестиваль қонақтарымен облыстық білім ұйымдарында кездесулер өткізу Жоспарға сай 

29 наурыз 2019 жыл, жұма 

  9.00 - 16.00 Робототехника өнімдерінің көрмесі Көрме секторы 

10.00 - 16.00 Семинарлар, тұсаукесерлер, шеберлік сыныптар Семинарлар секторы 

  8.30 - 10.00 «Roboland-Kazakhstan» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

  8.30 - 10.00 «Агро-IT» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

  8.30 - 10.00 «Лабиринт» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

  8.30 - 10.00 «Ралли» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

  8.30 - 10.00 «Роботты құрастыр» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

  8.30 - 10.00 «Зияткерлік сумо» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

  8.30 - 10.00 «Роботтармен шоу» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

10.00 - 16.00 «Roboland-Kazakhstan» санаты, жаттығу 5-ші сектор 

10.00 - 11.00 «Лабиринт» санаты, уақытша тыйым, жеребе   4-ші сектор 

10.00 - 11.00 «Ралли» санаты, уақытша тыйым 6-шы сектор 

10.00 - 11.00 «Зияткерлік сумо» санаты, уақытша тыйым, жеребе 3-ші сектор 

10.00 - 11.00 «Роботтармен шоу» санаты, дайындық, жеребе 7-ші сектор 

      10.30 Фестивальдің ресми ашылуы Шараның салтанат аумағы 

11.00 - 15.00 «Агро-IT» санаты, жарыстар 2-ші сектор 



  

11.00 - 14.00 «Лабиринт» санаты, жарыстар 4-ші сектор 

11.00 - 14.30 «Ралли» санаты, жарыстар 6-шы сектор 

11.00 - 13.00 «Роботты құрастыр 5-7 жас» санаты, жарыстар 1-ші сектор 

11.00 - 14.00 «Зияткерлік сумо» санаты, жарыстар 3-ші сектор 

11.00 - 16.00 «Роботтармен шоу» санаты, жарыстар 7-ші сектор 

13.00 - 15.00 «Роботты құрастыр 8-9 жас» санаты, жарыстар 1-ші сектор 

13.00 - 15.00 Түскі ас (кесте бойынша) Келісім бойынша 

      13.30 «Роботты құрастыр 5-7 жас» санаты, марапаттау Шараның салтанат аумағы 

      14.30 «Лабиринт» санаты, нмарапаттау Шараның салтанат аумағы 

      14.45 «Зияткерлік сумо» санаты, марапаттау Шараның салтанат аумағы 

      15.00 «Ралли» санаты, марапаттау Шараның салтанат аумағы 

      15.30 «Роботты құрастыр 8-9 жас» санаты, марапаттау Шараның салтанат аумағы 

      15.45 «Агро-IT» санаты, марапаттау Шараның салтанат аумағы 

      16.30 «Роботтармен шоу» санаты, марапаттау Шараның салтанат аумағы 

17.00 - 19.00 «RoboParty» ойын-сауық бағдарламасы Келісім бойынша... 

 30 наурыз 2019 жыл, сенбі  

  9.00 - 16.00 Робототехника өнімдерінің көрмесі Көрме секторы 

10.00 - 16.00 Семинарлар, тұсаукесерлер, шеберлік сыныптар Семинарлар секторы 

  8.30 - 10.00 «Stem robot mouse» санаты, тіркелу  Тіркелу орны 

  8.30 - 10.00 «Roboland-Friendship» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

  8.30 - 10.00 «Кегельринг-квадро Х2» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

  8.30 - 10.00 «GRAND сумосы» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

  8.30 - 10.00 «Шығармашылық» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

  8.30 - 10.00 «Роботтар футболы» санаты, тіркелу Тіркелу орны 

10.00-  10.30 «Stem robot mouse» санаты, нұсқаулық, жеребе 1-ші сектор 



  

10.00 - 10.30 
«Roboland-Friendship 6-10 жас» санаты, нұсқаулық, роботтарды ретке келтіру, уақытша 
тыйым 7-ші сектор 

10.00 - 11.00 «Roboland-Kazakhstan» санаты, уақытша тыйым, жеребе 5-ші сектор 

10.00 - 11.00 «Кегельринг-квадро Х2» санаты, уақытша тыйым, жеребе 2-ші сектор 

10.00 - 11.00 «GRAND сумосы» санаты, уақытша тыйым, жеребе 3-ші сектор 

10.00 - 11.00 «Шығармашылық» санаты, жобаларды орналастыру, жеребе 4-ші сектор 

10.00 - 11.00 «Роботтар футболы» санаты, уақытша тыйым, жеребе 6-шы сектор 

10.30 - 14.30 «Stem robot mouse» санаты, жарыстар 1-ші сектор 

10.30 - 12.30 «Roboland-Friendship 6-10 жас» санаты, жарыстар 7-ші сектор 

11.00 - 15.00 «Roboland-Kazakhstan» санаты, жарыстар 5-ші сектор 

11.00 - 13.30 «Кегельринг-квадро Х2» санаты, жарыстар 2-ші сектор 

11.00 - 14.00 «GRAND сумосы» санаты, жарыстар 3-ші сектор 

11.00 - 14.30 «Шығармашылық» санаты, жобаларды қорғау 4-ші сектор 

11.00 - 16.00 «Роботтар футболы» санаты, жарыстар 6-шы сектор 

12.30 - 13.00 
«Roboland-Friendship 11-21 жас» санаты, нұсқаулық, роботтарды ретке келтіру, 
уақытша тыйым 7-ші сектор 

13.00 - 15.00 «Roboland-Friendship 11-21 жас» санаты, жарыстар 7-ші сектор 

13.30 «Roboland-Friendship 6-10 жас» санаты, марапаттау Шараның салтанат аумағы 

14.00 «Кегельринг-квадро Х2» санаты, марапаттау Шараның салтанат аумағы 

14.30 «GRAND сумосы» санаты,марапаттау Шараның салтанат аумағы 

15.00 «Stem robot mouse» санаты, марапаттау Шараның салтанат аумағы 

15.15 «Шығармашылық» санаты,марапаттау Шараның салтанат аумағы 

15.30 «Roboland-Kazakhstan» санаты, марапаттау Шараның салтанат аумағы 

15.45 «Roboland-Friendship 11-21 жас» санаты, марапаттау Шараның салтанат аумағы 

16.30 «Роботтар футболы» санаты,марапаттау Шараның салтанат аумағы 

17.00 Фестивальдің ресми жабылуы Шараның салтанат аумағы 

 



  

 


