
RoboLand 2018 фестивалі аясындағы жарыстардың қорытындысы 
 
Механикалық сумо 
1-ші орын - «Монстр» командасы, №36 ОМ, Қарағанды қ. 
2-ші орын - «RoboBot» командасы, Астана қ. 
3-орын –«IT-1» командасы, IT ММЛИ, Қарағанды қ.  
 
Зияткерлік сумо А (Lego Mindstorm) 
1-орын - «Warrior» командасы, Көкшетау қ. 
2-орын - «King of Robots» командасы, Астана қ. 
3-орын - «Elestetarium» командасы, Қарағанды қ. 
 
Зияткерлік сумо В (Arduino және оған ұқсастар) 
1-орын - «hummer» командасы, Астана қ. 
2-орын - «RobotGeek» командасы, Алматы қ. 
3-орын – «ArtaRobotics04» командасы, НЗМ, Петропавловск қ. 
 
Сумо GRAND 
1-орын - «apolon-7» командасы, Ж. Ақылбаев атындағы мектеп-гимназиясы, 
Ақсу-Аюлы қ. 
1-орын - «Qazhymuqan» командасы, №1 БИЛ, Қарағанды қ. 
2-орын - «Андроид-3» командасы, ОМ Атасу қ. 
2-орын - «Grand Prime» командасы, №3 БИЛ, Жезқазған қ. 
3-орын - «Sumo drive» командасы, Қарағанды қ. 
3-орын - «ABUDOSpetro1» командасы, Әбу Досмұхамбетов атындағы ОМИ, 
Петропавловск қ. 
 
Жаңадан бастағандар үшін сызық бойынша жүру 
1-орын – «Nurmakov #5» командасы, Н.Нұрмақов атындағы ММИ, Қарағанды 
қ. 
2-орын - «Gagarina» командасы, Ю.А.Гагарин атындағы мектеп-лицейі, 
Ағадыр к. 
3-орын - «Спутник» командасы, Қарағанды қ. 
 
А санатындағы жалғастырушылар үшін сызық бойынша жүру 
1-орын - «Blade runner» командасы, Роботтар лигасы, Қарағанды қ. 
2-орын - «Nurmakov #6» командасы, Н.Нұрмақов атындағы ММИ, Қарағанды 
қ. 
3-орын – «Байкеры» командасы, Балалар мен жеткіншектер орталығы, 
Шахтинск қ. 
 
В санатындағы жалғастырушылар үшін сызық бойынша жүру 



1-орын - «Роботрек Актау» командасы, Ақтау қ.                                                                                                    
2-орын - «Nurmakov #7» командасы, Н.Нұрмақов атындағы ММИ, Қарағанды 
қ. 
3-орын – «Стрела» командасы, МБМ МБ, РФ, Томск обл., Колпашево қ. 
 
КЕГЕЛЬРИНГ жаңадан бастаушылар үшін 
1-орын - «Polaris» командасы, №93 гимназия, Қарағанды қ. 
2-орын - «Плутон» командасы, Роботтар лигасы робототехникасы мектебі, 
Астана қ. 
3-орын –«Elestetarium2» командасы, Elestetarium мектебі, Қарағанды қ. 
 
Кегельринг-квадро А (Lego Mindstorms) 
1-орын - «Андроид-5» командасы, О. Жұмабеков атындағы ОМ, Жаңаарқа 
ауд. 
2-орын - «ZhezGym8» командасы, №8 гимназиясы, Жезқазған қ. 
3-орын - «BekDas» командасы, ФМБ НЗМ Орал қ. 
 
Кегельринг-квадро B (Arduino және оған ұқсастар) 
1-орын - «Step2» командасы, ШАГ компьютерлік академиясы, Астана қ. 
2-ші, 3-ші орындар жоқ. 
 
Кегельринг-квадро Х2 
1-орын - «Nurmakov #10» командасы, Н.Нұрмақов атындағы ММИ, 
Қарағанды қ. 
2-орын - «Gladiator v-kx2» командасы, №11 Сейфуллин атындағы ММИ, Орал 
қ. 
3-орын - «MegaMozg» командасы, «Дарынды балаларға арналған облыстық 
көпсалалы лицей-интернат» ММ, Павлодар қ. 
 
Виртуалды шындық 
1-орын - «Nurmakov #12» командасы, Н.Нұрмақов атындағы ММИ, 
Қарағанды қ. 
2-орын - «Error440» командасы, №38 гимназиясы, Қарағанды қ. 
3-орын - «Saints» командасы, Қарағанды жоғарғы политехникалық колледжі, 
Қарағанды қ. 
 
Лабиринт 
1-орын - «Gambit» командасы, №3 ОМ, Киевка 
2-орын - «SkyBots» командасы, Роботек клубы, Астана қ. 
3-орын - «PTKL» командасы, АТКЛ, Теміртау қ. 
3-орын - «Daryn» командасы, Дарын ММИ, Қарағанды қ. 
 
Басқарылатын квадрокоптерлермен маневрлер жасау 
1-орын - «PTKL» командасы, АТКЛ, Теміртау қ. 



2-орын - «Refresh» командасы, №101 меткеп-лицейі, Қарағанды қ. 
3-орын - «AirBIL» командасы, №1 облыстық мектеп-интернат, Қарағанды қ. 
 
Пазлдар 
1-орын - «Uralsk Team» командасы, Республикалық жоғары техникалық 
колледж, Орал қ. 
2-орын - «The Digital Team» командасы, Көкшетау қ. 
3-орын - «Junior-2k20» командасы, Тасқала қаласының лицейі 
 
Су роботтарының полигоны 
1-орын - «WaterPKTIK» командасы, КМҚМ , Павлодар қ. 
2-орын - «Танкер MZ-59» командасы, Роботтар лигасы, Астана қ. 
3-орын - «Kazfront» командасы, Жамбыл экономика және ИТ колледжі, Тараз 
қ. 
 
Боттарды бағдарламалау 
1-орын - «AI_Bot» командасы, №1 БИЛ, Қарағанды қ. 
2-орын - «Skazka» командасы, Көкшетау қ. 
3-орын - «Bot_Shakers» командасы, №1 БИЛ, Қарағанды қ. 
 
Болашақ инженерлері – 3D 
1-орын - «Plexus» командасы, Павлодар қ. 
2-орын - «World of 3D» командасы, №101 мектеп-лицейі, Қарағанды қ. 
3-орын - «Prusa-101» командасы, №101 мектеп лицейі, Қарағанды қ.                                                                           
 
Ралли absolute 
1-орын - «BolashakRalli» командасы, ҚМБК, Қарағанды қ. 
2-орын - «Daryn» командасы, мамандандырылған мектеп-интернаты, 
Қарағанды қ. 
3-орын - «Nurmakov #200» командасы,Н.Нұрмақов атындағы ММИ, 
Қарағанды қ. 
 
ROBOLAND KAZAKHSTAN 
1-орын -«Robotrek-Kokshetau» командасы, Роботрек-Көкшетау клубы, 
Көкшетау қ. 
2-орын - «Daryn» командасы, Дарын ММИ, Қарағанды қ. 
3-орын - «BolashakRKM» командасы, ҚМБК. Қарағанды қ.                                                                                      
 
Билер 
1-орын - «Тефтельки» командасы, ОМББМ, Томск қ. 
2-орын - «Nurmakov #222» командасы, Н.Нұрмақов атындағы ММИ, 
Қарағанды қ. 
3-орын - «IT-1» командасы, IT ММЛИ, Қарағанды қ. 
 



Дербес роботтар футболы 
1-орын - «Лига роботов - Долго и грустно» командасы, Новосибирск қ. 
2-орын - «Tesla» командасы, НЗМ  Астана қ. 
3-орын - «DropWest» командасы, НЗМ Павлодар қ. 
 
Басқарылатын роботтар футболы 
1-орын - «Метеор» командасы, №23 МОМ, Қарағанды қ. 
2-орын - «EkiBoys» командасы, Көптілді лицей-интернаты, Екібастұз қ. 
3-орын - «Акжайық» командасы, МТЖО Тасқала қ. 
3-орын - «Sport-101» командасы, №101 мектеп-лицейі, Қарағанды қ. 
 
Шығармашылық А (Қызмет роботтары) 
1-орын - «Сириус» командасы, Робототехника мектепбі, Жезқазған қ. 
2-орын - «Роботехники» командасы, БЖО, Шахтинск қ. 
3-орын - «The Hatters» командасы, IТ ММЛИ, Қарағанды қ. 
«Creativity» номинациясы - «CVR» командасы, БМТЖО, Тасқала қ. 
 
Шығармашылық В (Arduino және басқалар.) 
1-орын - «Rabid rabbits» командасы, Техникалық шығармашылықтың 
қалалық орталығы, Ақтөбе қ. 
2-орын - «Green World» командасы, ҚММ, Үштөбе қ. 
3-орын - «Greenbot» командасы, Роботтар лигасы, Алматы қ. 
 
First Lego League Junior 
«Ерекше қозғалыс» номинациясы - «Сам себе мастер» командасы, 
Челябинск қ. 
«Мерейлі кәсіп» номинациясы - «Н2О» командасы, Қазақ мектеп 
гимназиясы, Петропавловск қ. 
«Кедергілерді жеңу» номинациясы - «Тесло» командасы, Балалармен 
сыртқы жұмыс орталығы, Тасқала қ. 
«Білімге ұмтылу» номинациясы - «Гидроболтики» командасы, Сириус 
робототехника мектепбі, Жезқазған қ. 
«Қиындық пен безендіру» номинациясы - «Морячки» командасы Roboclub 
ЖШС, Теміртау қ. 
«Командалық рух үшін алғыс» номинациясы- «Aquastar» командасы,  Сириус 
робототехника мектебі, Жезқазған қ. 
«Өзара байланыс» номинациясы - «Дан 1» командасы, №9 гимназия, 
Қарағанды қ. 
«Білімге құмарлық» номинациясы - «Чудо воды» командасы, Roboclub ЖШС, 
Қарағанды қ. 
«Бас жүлде» номинациясы - «Юные Энштейны» командасы, Челябинск қ. 
«Үздік инженерлік кітап» номинациясы - «Дан 2» командасы, №9 гимназия, 
Қарағанды қ. 



«Үздік таныстыру» номинациясы - «Star 5» командасы, №38 гимназия, 
Қарағанды қ. 
 
First Lego League  
«Жобаның ерекше идеясы» номинациясы, «Молния» командасы, № 9 
гимназия, Қарағанды қ. 
«Білімге ұмтылу» номинациясы, «Кекс» командасы, № 9 гимназия, 
Қарағанды қ. 
«Білімге құмарлық» номинациясы, «RoboClubFLL» командасы, Қарағанды қ. 
«Командалық рух» номинациясы, «Water Rescue Team» командасы, НЗМ, 
Петропавловск қ. 
«Өзара байланыс» номинациясы, «RoboClubFLL командасы, №38 
гимназия,Қарағанды қ. 
 
First Teach Challenge (FLL TETRIX)  
1-орын-  «Flex Capacitor» командасы, ФМБ НЗМ, Алматы қ. 
2-орын - «Flash» командасы, №38 гимназия, Қарағанды қ. 
2-орын - «RClub&Gymnazia38» командасы, №38 гимназия - Roboclub, 
Қарағанды қ. 
3-орын - «RClub&Gymnazia38» командасы, №38 гимназия - Roboclub, 
Қарағанды қ. 
 
VEX Robotics Competition in Zone 
1-орын - «VEXecutioners» командасы, ФМБ НЗМ, Алматы қ. 
2-орын - «Peng you» командасы, ФМБ НЗМ, Алматы қ. 
3-орын - «GSM» командасы, №3 БИЛ, Жезқазған қ. 
 
VEX IQ Challenge Ringmaster 
1-орын - «Jelly beans» командасы, ФМБ НЗМ, Алматы қ. 
2-орын - «Экскаробот» командасы, №17 орта мектеп, Жаңаөзен қ. 
3-орын - «iphone 6» командасы, Ә.Молдағұлова атындағы 38-ші мектеп-
лицей. Орал қ. 
 
Роботты құрастыр 
1-орын - «RoboClub Т9» командасы, RoboClub ЖШС, Теміртау қ. 
2-орын - «Roboclub T10» командасы, RoboClub ЖШС, Теміртау қ. 
3-орын - «RoboClub2» командасы, RoboClub ЖШС, Қарағанды қ. 
 
STEAM ROBOT MOUSE (Learning Resources) 
1-орын - «RoboClub T9» командасы, RoboClub ЖШС, Теміртау қ. 
2-орын - «Нұршуақ» командасы,КМҚК , Ағадыр қ. 
3-орын - «Роботрек-Кокшетау» командасы, Роботрек-Көкшетау клубы, 
Көкшетау қ. 
 



LEGO EDUCATION арнайы сыйлығы 
 «Robotrek-Kokshetau» командасы, Роботрек-Көкшетау клубы, Көкшетау қ. 
 
 
 
 
 
 
 


